TIZENNEGYEDIK FEJEZET.
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A mindig nagyfokú hullámzásnak kitett port elisabethi kikötőben
hajóra szállani nem kis feladat, sőt akárhányszor életveszélylyel jár.
Az Indiai-óceán felé nyitott bejáraton akadálytalanul hömpölyögnek
be az óceáni hullámok és néha nagy pusztítást végeznek az öbölben
horgonyzó hajók között.
A Grantully utasai, a kik a molo végén gyülekezve vártuk
a hajóra

vivő

bárkát,

kissé

vizekre s valamennyiünknek

aggódva

tekintettünk a

háborgó

az arczán meglátszott, hogy kelle-

mesen lepne meg bennünket az a hír, hogy a Grantully egy-két
nappal

elhalasztotta az indulást. Mintegy

harminczan lehettünk

a mólon, férfiak, nők és gyermekek. Egy német család, öt szőke
fürtű apró gyermekkel — a legidősebb talán 12 éves — aggódva
szorongatta az apró kis csemetéket és osztogatták a szerepeket,
hogy hogyan vigyék a sok apró áldást a hajóra. A legidősebbnek,
egy fiucskának, az egyik lába járógépbe volt szorítva, a melylyel
csak nehezen vonszolta magát előre. És ezt a kis nyomorékot
ilyen viszonyok között kellett a hajóra vinni! Az apa kettőt vállalt
magára, ezek egyike volt Kurt, a sánta; egy maradt a mamára,
egy pedig

„Fráulein Markwordtnak". De mi lesz az ötödikkel?

És melyik

legyen

az ötödik? A

szegény

szülőknek

szemmel-

láthatólag nagy zavart okozott az ötödik gyermek. A kérdést szerencsésen megoldotta egy

„idegen" útitárs, a ki véletlenül a család

közvetlen közelében állván, tanuja volt a tűnődésnek meg a szereposztásnak és ajánlkozott a kis Róbert hajóraszállítására. A szülők
örömteljes

hálával

fogadták

el az ajánlatot, az „idegen"

pedig

ölbekapva a kis vékonyka „német sógort", az ö-hat éves fiucskát,
Dr. Gáspár F.: A Föld körül. II.
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már a mólon igyekezett bemutatni a családnak, hogy — megbízhatnak
benne. Pár perczczel később megjelent a gőzbárka és megkezdődött
a beszállás. Tekintettel a nehéz viszonyokra, a beszállás a legszigorúbb
rend betartása mellett történt. Mindenekelőtt a gyermekeket helyezték
el, azután az asszonyokat és végül a férfiakra került a sor. Az utasok
beszállása inkább bátor és vakmerő „beugrás" volt, mert másképen a fel- s lehullámzó bárkába lehetetlenség lett volna bejutni.
Mindenesetre nagy örömet okozott — és általános érdeklődést —
hogy a kis Róberttel az ugrás szerencsésen sikerült és egyéb baj nem
történt, csak annyi, hogy mindkettőnket tetőtől-talpig,végigmosott egy
hatalmas „spritzer". A bárkából való kiszállás, illetőleg a Grantullyre
való felszállás már sokkal nehezebben ment. Az aránylag hatalmas
bárka nem feküdhetett a Grantully oldala alá, illetőleg a hajólépcsőhöz, mert a két jármű között — tudniillik bárka meg hajó
.között — rengeteg nagy volt a hullámzás. A Grantully tehát lebocsátott két-három kisebb csónakot; a nagy bárkából átszállottunk ezekbe,
ezekből pedig a kötélhágcsókon fel a hajó peremére. A nehéz beszállás
— sajnos — mégis megkövetelte a maga áldozatát. Egy munkás
kinézésű

angol, a kin már a mólon meglátszott, hogy

nagyon

érzékeny búcsút vett Dél-Afrikától meg a barátaitól és hogy igen
sok whiskeyvel és brandy vei

csillapította a búcsúzás

fájdalmát,

a kötélhágcsón történő felkúszás alkalmával vagy a kezével hibázta
el a fogást, vagy a lábaival siklott el a kötélhágcsó vékony

és

nedves rudacskáján, megcsúszott, egyet kiáltott, lezuhant, és többé
nem került a felszínre. Az esés óriási megdöbbenést keltett. Azok,
a kik tanúi voltak az esésnek, az elszörnyedés hangján kiáltottak
fel, olyan egyszerre, ugyanazon pillanatban, mintha az elrémülés
kiáltása egy torokból jött volna. A hullámzás tudniillik a Grantully
oldalán meg a kissé távolabb hánykolódó gőzbárka körül olyan
ijesztő, olyan nagymérvű

volt, hogy egy embernek a vízbeesése

ebben a pillanatban egyenlő volt a biztos halállal. A halál pedig
mindig megdöbbenti az embereket. Az ezután következők között
valóságos

pánik keletkezett; nem akartak, nem mertek, a kötél-

hágcsóra kapaszkodni. A Grantully kapitánya, a ki haladéktalanul
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megtette az összes intézkedéseket a vízbeesett utas kimentésére,
néhány matrózt küldött le a csónakokba, a megrémüléstől elgyávult
utasok beszállítására.
A

kapitány

meg

Az egész művelet rendkívül izgalmas volt.

a tisztek

kiabáltak,

az

utasok

még

jobban

kiabáltak, a megrémült gyermekek görcsösen és reszketve kapaszkodtak a hozzátartozóikba, a hullámok hatalmasan csapkodták a hajó
meg a csónakok bordáit, a teljes gőz alatt álló hajó pedig bántóan
hangos bugással bocsátotta ki szelentyűjén a gőzt, a kéményén pedig
valóságos felhőket hányt ki magából, a melyet a szél a hullámok
tetejéről lesepert sós tajtékkal együtt csapott az arczunkba. Mintegy
két órát tartott a behajózás művelete, a mely emlékeztetett Brazília
és Chile partjain eltöltött legnehezebb óráinkra. (Előzetesen megjegyezhetjük,

hogy sajnos, az egész utunk végig a

partokon, a legkedvezőtlenebb

viszonyok

közt folyt

keletafrikai
le. Úgy

az

óceáni útjaink kikötőről-kikötőre, valamint a kikötőben való ki- és
beszállások, kevés kivétellel majdnem mindenütt kedvezőtlen viszonyok között történtek. Különben pedig mindezekről az adott helyeken
bővebben szólunk.)
Már majdnem este volt, a mikor a Grantully felszedte horgonyát, holott a port elisabethi Queen Hotelben a luncheöt ugyancsak galoppban szolgálták fel, hogy a kellő időben érjünk a Grantullyre, a mely legfeljebb 500 méterre horgonyzott a mólótól. Egy
órával azután, hogy hajóra szállottuk, már harangoztak is a „dinnerhez". Az étterem, bár a fényes és gazdag berendezésű volt,
mégis szomorú és nyomasztó benyomást tett. Az utasoknak csak kis
része jelent meg és ezeknél is igen deprimált volt a hangulat.
Részben a kiállott izgalmak meg a fáradtság, részben a jelentkező
tengeri betegség előjelei voltak az indító okok, de valószínű, hogy
a kötélhágcsóról lebukott angol munkás rémkiáltása volt az, a mi
még a fülekben csengett és a mi elvette az étvágyat a különben
kifogástalan

minőségű dinnertől. A talán hatvanra terített asztalok

körül, mintegy tízen lehettünk; a fedélzeten is csak itt-ott lézengett
néhány utas. Lenn volt tehát mindenki a kabinjában és vagy a
pakolással

volt elfoglalva, vagy önmagával. A mint később mi
50*
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többiek is lementünk illetékes kabinjainkba, a kabinokból kihallatszó
nyögésről és nyöszörgésró'l hallottuk, hogy: igenis, a szegény útitársak önmagukkal voltak elfoglalva.
Az egész éjszaka általános nagy nyöszörgésben telt el. Nemcsak az útitársak nyöszörögtek, hanem maga a hajó is. A Grantully ugyan nem volt régi keletű hajó, mert egész berendezése,
beosztása és a gépezete teljesen modern volt; és nem is a hajó
volt a hibás, hanem az óceán. És nem is az egyik óceán, hanem
a két óceán. Az Atlanti meg az Indiai óceánok ugyanis itt találkoznak; talán éppen ezen a helyen ömölnek össze a hullámaik, a
melyen Grantully ezt az éjszakát töltötte. A két óceán pedig a
maga két külön életével, különböző szelektől korbácsoltatva, olyan
boszorkánytánczot visz végbe a találkozás helyén, a minőt más
helyen csak komoly nagy viharok hoznak létre.
Csak keveset javult a helyzet, a mikor másnap reggel betértünk
East London öblébe, a melynek olyan hírhedt viharos öble van,
hogy — állítólag — csak igen magas árban biztosított hajók merészkednek benne horgonyt vetni. A Grantully is vagy ezen magasan
biztosított hajók közé tartozott, vagy pedig fontos dolga lehetett a
széles kapuval nyitott öbölben, a hol „torony magasra" emelkedtek
a hullámok a védgátban „szűkölködő" partok körül. A hajón többen
voltak, a kik East Londonban készültek kiszállani, és épp úgy
számos utasnak volt kabin rendelve; azonkívül temérdek árút —
gyapjút — készült felvenni. East Londonban a ki- és beszállásnak
egészen új módszerével ismerkedtünk meg, a mely módszer ugyan
sok tekintetben hasonlított a délamerikai partokon történt ki- és
beszállásokhoz de lényegében mégis más volt. A fedélzeten ugyanis
egy

hosszú

kosár állott készen, a mely olyan volt, mint egy

nagyobbszabású úti bőrönd. Ennek a kosárnak felemelik a fedelét,
hárman a kiszállni akarók közül beállanak a kosárba és a kosarat
ismét becsukják. Ezután mozgásba hozzák a felvonó darut, a kosarat
felemelik a magasba, kifelé tolják a víz fölé és leeresztik az alant
váró nagy bárkára, a mely ezen időközben megveszekedett hánykolódást végez a rajta lévő utasokkal egyetemben, a kik közül
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hármat hasonló módon vontatnak fel a fedélzetre. Mintegy harminczan lehettek a kiszállók és talán ugyanannyian a beszállók; a
kosár tehát tízszer tette meg ezt az útját le és fel. Képzelhető
már most, hogy hogyan érezték magukat azok, a kik elsők voltak
a kiszállásnál és utolsók a felvontatásnál. Ha akadnak emberek, a
kik panaszkodnak a fölött, hogy: „milyen kényelmetlen az utazás
a túlzsúfolt vasúti kocsiban, milyen nagy a füst és hogy háttal

KELETAFRIKAI TÁJKÉP (BAOBAB ÉS E U P H O R B I A C E A K ) .

kellett ülni az útiránynak, stb." azoknak melegen tanácsoljuk, hogy
csak egyetlen egyszer utazzanak East Londonból Port-Elisabethbe
vagy Durbanba, s akkor gyönyörűségnek fogják tartani a vasúti
utazásnak jelenleg legtűrhetetlenebbnek tartott és ismert viszonyait is.
A Grantully csak rövid időre horgonyzott East Londonban, a
meddig ugyanis az utasokat felvette és az árúkat beszállította. Az
árú nagyobb része néhány száz zsák gyapjúból állott, a mely czikk
a Fokföld ezen kerületének fő kiviteli árúja. East London, a város,
— az egykori Fort Glamorgan — egyszersmind a fővárosa annak
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1800 négyzetkilométer kiterjedésű

területnek, a mely

csak a legújabb időkben, 1848 után csatoltatott a Cap Colonyhoz
és huzamosabb időn át Brit Kaffrariának volt a kiegészítő része.
East London hozzácsatolásával jutott ki a Fokföld az Indiai óceánig,
a mely azelőtt csupán a Kék-folyóig terjedt. A Buffalo folyó tor-

„UTAZÁS" DÉLAFRIKÁBAN I.

kolatánál fekvő városka is egyike a legújabb keletkezésű városoknak.
Hogy ezen igen kedvezőtlen viszonyok mellett is — hajózási szempontból — milyen fontos, mutatja azon körülmény, hog}'' keletkezése
után egy-két évtizeddel már 7000 lakosa volt. (Ma már 15—16000
lakosa van, a kik között 6000 a fehér.) Fontossága abban áll, hogy
a nagyon termékeny és jól művelt East londoni kerületnek ez az
egyetlen kiviteli kapuja.
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Reánk nézve azonban semmi fontossággal nem bírt és tekintettel részint a rövid időre, a melyet az öblében töltöttünk, másrészt pedig a rendkívüli nehézségekre, a melylyel a ki- és beszállás
történt, nem akadt egyetlen vállalkozó sem a ki ennyi nehézségekárán akart volna megismerkedni East Londonnal.

Délben folytatta Grantully az útját. Az időjárás sehogy sem
akart kedvezőre fordulni; a hullámzás ugyan jelentékenyen engedett, de jött helyette egy másik kellemetlenség: a köd. Miután az
afrikai partoknak ezen a részén meglehetős nagy a hajóforgalom,
csak a legnagyobb óvatossággal haladhattunk előre. A köd deprimáló hatását már ismerjük az eddigi tapasztalatokból. A ködtülök
másfél perczenként megismétlődő bugása, a mely valami őslény
bőgésére emlékeztet, a velőkig ható; a harang félreverése pedig
csak fokozza az embernek valamely rejtett nagy veszedelemtől való
félelmét. Ezúttal is nehezen indult meg a Grantullyn a társasélet,
holott más viszonyok között ettől a közönségtől hangos lett volna
a hajó fedélzete. Az utasok között ugyanis sok fiatal nő volt, s
még több fiatal ember, nem is említve az angol katonatiszteket, a
kik részben más állomásra helyeztettek át, vagy pedig hazamentek
Angliába, hosszabb szabadságra. Az angol hajókon különben valóságos typus a szabadságolt tiszt, meg a fiatal leány, miután az
angol coloniák nagyszámú hivatalnok-családjai éppen úgy helyeztetnek át egyik helyről a másikra, mint a katonatisztek. Ebben az
ismerkedéshez

kedvező

körülményben

található egyszersmind

magyarázata annak, hogy a mestizek, mulattok
..félvérűek"

a

eurázok és más

között olyan kevés dicsekedhetik azzal, hogy angol

•származású. Az angol férfiak úgy látszik válogatósabbak és követelőbbek, mint például a hollandusok, spanyolok vagy portugálok,
ők nem elégszenek meg azzal, hogy a következő nemzedék a
gyapjas hajú tömzsi fekete nőtől származzon, hanem szivesebben
látják, ha annak egy ilyen bájos angol leányka a kiinduló pontja.

ZULU

HARCZOSOK.
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kellemes meglepetés várt reánk. Tudniillik a

köd és a sűrű pára, a mely az Algoa-öbölben fekvő

Port Elisa-

bethnél kezdődve folyton a sarkunkban volt, hirtelen elmúlt, elenyészett. Kellemesen meleg ragyogó napsugár Ömlött végig a fedélzeten,
a hajó pedig vízszintesen feküdt. Úgy éreztük magunkat, mintha
a Földközi-tenger déli partján tettünk volna kedélyes kirándulást,
olyan kellemes volt a környezetünk. (Körülbelül annak a vidéknek
megfelelő magasságban is jártunk, csakhogy ugyanolyan távolságban
délre az Egyenlítőtől.) A partok
közelében járó hajóról gyönyörű
tájképet mutatott a Pondoföld.
A milyen egyhangú és unalmas
volt a nyugoti part, sablonos hármas vonalával a horizont fölött,
olyan változatos, szép és szórakoztató volt a keleti part. A zöld
halmok némely helyen közvetlen
a tenger partjáig

nyúltak

le;

fölöttük, némi távolságban a magasabb hegyek húzódtak lapos
ormaikkal, mind dúsan benőve
viruló zöld buja növényzettel. Az
Umzimvubu folyó torkolatától fölfelé — tekintélyes nagy folyó, a
milyenekbenaFokföld,megegész

KELETAFWKAI „HOTEL".

délkeleti Afrika különben is nagyon gazdag — a tájkép ismét változott. Innen kezdve az őserdők
jellegét mutatta a part. A levegő is egyszerre más lett; közeledtünk
az Egyenlítőhöz és belejutottunk a Mocambique-áramlásba, a melynek a- meleg vize végigmegy Afrika partján a déli vidékek

felé.

Hogy melegebb vidékek felé közeledünk, azt megéreztük azon is,
hogy a levegő tele volt párával, a minek folytán a kulcsaink meg
más fémtárgyaink rozsdásodni kezdtek és minden tárgyunkra, a mi
bőrből volt; vastag penész rakódott le. Ez az átkozott rozsda a
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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fémeken, meg a penész a bőrtárgyakon, csalhatatlan előjelei a tropikus vidékeknek.

.

...

Felfelé haladva a part mentén, ismét változik a kép. Helyenként
egy-egy dúsan benőtt félsziget, vagy keskeny földnyelv nyúlik be
a tengerbe és mert a Grantully nem változtatja az irányát, néha
alig

egy-két

tengeri

mérföldre

haladtunk el mellettük.

Olyan

közel voltunk a szárazföldhöz, hogy nemcsak a fákat meg a jól
művelt földeket vehettük ki, hanem láttuk a halmokon épült fehér
falú villákat is, a melyekben a körülötte elterülő földek gazdái laknak
és a melyekben a fehér ember a fekete ember nehéz munkáját
kipiheni. A ritkásabb helyeken bepillantottunk a szárazföldre

és

láttuk a földeket művelő fekete munkásokat, a szekerekbe fogott
bivalyokat,

az egész afrikai

gazdálkodást. Az a néhány óra, a
r

melyeket tükörsima vizén, g} orsan száguldó hajón ennyire közel a
partokhoz töltöttünk, miközben panorámaként vonult el előttünk a
mystikusnak, csodaszépnek tartott afrikai élet — a legkellemesebb
emlékek közé tartoznak, a melyeket Kelet-Afrika partjairól hoztunk
magunkkal.
Továbbhaladtunkban egy erdőséggel benőtt szikla emelkedett
ki a vízből, közvetlenül előttünk, alig egy-két mértföldre a hajó
orrától. A szikla tetején lengő zászlóról következtetve, lakott helyhez
közeledünk. A meredek sziklafal

oldalain házmagasságra csaptak

fel a hullámok, a melyeket nem a szél hozott létre, hanem csupán
az óceánnak legsajátabb mozgása, a minőt olyan sokszor és olyan
nagy mértékben láttunk odaát, a brazíliai partokon, vagy akár az
afrikai guienai partokon. A sziklafalon

megtörő hullámok olyan

óriási zajt hoznak létre, mint erős mennydörgés, a sistergő habokká
és fehér tajtékká zúzott víztömeg pedig forrongva terjed szét az.
óceán sötétkék vizén, mint

óriási fazékban

a forralt víz felülete.

És érdekes volt maga a sziklafal is — múltjánál fogva.

KAFFER KRAL.
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P O R T NATALBAN (DURBAN).
Négyszáz évvel ezelőtt, 1497 deczember 25-én karácsony reggelén történt, hogy e sziklánál fehér ember először lépett Afrika
földjére. Vasco da Gama volt az, a midőn az Indiákra vezető útján,
hajóival idetévedt. Karácsony napja lévén, a szent ünnep tiszteletére a földet „Terra Natalis" névre keresztelte.
Érdekes azon körülmény is, hogy kétszáz évnél több telt el, a
míg Vasco da Gama ezen látogatása után ismét hírt hoztak Európába,
Natal földjéről; akkor tudniillik, a mikor a hollandi „Kelet-indiai
Társaság" vette birtokba, — helyesebben bérbe — ezt a területet.
A társaság tízezer hollandi arany forintot igért az illetékes kaffer
főnököknek a rengeteg darab területért. Valójában azonban becsapták
a szegény

kaffereket,

mert az igért tízezer arany forintért csak

mintegy ezer shilling értékű silány angol portékát kaptak: kartont,
gyöngyöt, puskát, pálinkát. A kelet-indiai társaság azonban nem
sokáig tartotta meg a neki valamilyen okból meg nem felelő, vagy
nem elég hasznot hajtó területet és egyszerűen

otthagyta. Az a

csoda, hogy osztrákok is gyarmatosítottak valaha, az ezen a földön
történt. Tudniillik a hollandoktól otthagyott területet az osztrákok
vették át, ha nem is gyarmatképen, de mint megfigyelő állomást.
De a csodák nem tartanak sokáig; az osztrák gyarmat is csak négy
évig tartott; 1775-ben már nyoma sem volt'többé az osztrákoknak.
(Ma már ismét feltalálható Austria Natal földjén; egy néhány wieni
pinczér meg cseh muzsikus állandó alakja Port Natalnak és e tekintetben sikeresen versenyez — Magyarországgal, a honnan szintén
igen ,,szép" erre a földre a kivitel. Ez a kiviteli czikk azonban
abban a „tárgyban" áll, a mit odaát, Dél-Amerikában — Hungarának
neveznek.) .
Vasco da Gama Terra Natalisja különben is kalandos és viharos
múlton ment át addig,

a

míg

ismét megjelentek

partjain

az

ZULU FALU.
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európaiak, valamint a későbbi időkben is. így például

1823-ban

történt, hogy egy angol hajó parancsnoka a fölfedező útján véletlenül tévedt Port Natalba és annyira elragadtatott a környezettől,
hogy hazasietett Capetownba és engedélyt kért a Fokföld akkori
kormányzójától, hogy Port Natalban kereskedelmi állomást alapítson.
A féltékenykedő parancsnok, Lord Sommerset, a kinek a nevével
már néhányszor találkoztunk a Cap-Coloniában, az engedélyt nem

IRTÁS GŐZEKÉVEL.

adta meg, ennélfogva tehát Capitain Fortwelí a Fokföld kormányzójának meg az anyaország — Anglia — legmagasabb

tilalmának

mellőzésével, tém'leg visszatért Port Xatalba, a hol barátságos érintkezésbe lépvén a bennszülött főnökökkel — barátságos érintkezés alatt
mindannyiszor színes karton, g}röngyök, üvegáruk,

kováspuskák,

vasszerszámok, meg pálinka értendő — óriási nagy területet kapott
a kafferektől. Hogy hogyan és miképen fejlődött tovább az ilyen
kalandos kezdettel meginduló colonia, az a mi érdeklődésünk — és
törünk — körén kívül esik. Csak annyit említünk meg, hogy ma
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Natal már éppen olyan különálló terület, mint a Fokföld, a melynek
több irányban hatalmas versenytársa. Az a 43,000 négyzetkilométer
nagyságú terület, a mely az Oranje köztársaság, a Pondo-, a Tongameg a Zuluföldek közé ékelődik és a melynek kétszáz mértföldnél
hosszabb partját az indiai óceán mossa, „Dél-Afrika kertjévé" fejlődött. Natal tényleg a leggazdagabb része Dél-Afrikának, a mit részben
rendkívül szerencsés talajviszonyainak

és még inkább igen ked-

HULLÁMTÖRÉS.

vező klimatikus viszonyainak köszönhet. A tengerparttól befelé számítva ugyanis a talaj lépcsőzetesen emelkedik mind magasabbra
és magasabbra. íg}^ például az első fokozat a tenger partján mintegy
huszonöt kilométer szélességben terül el, s 250—300 méter magasságig ér. Ezen a csíkon főképen a rendkívül gazdag ültetvények
feküsznek, a melyeken czukornádat, kávét, teát, narancsot, ananászt,
bananát termelnek. Ezután következik a 300 métertől 900 méterig
emelkedő „Middland", a,, Középföld" ; ennek a mélyebb része majdnem
semmit sem ér, a felsőbb része azonban Európának leggazdagabb
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gabonatermelő vidékeivel felveszi a versenyt. Búza, árpa, zab, kukoricza
és burgonya bőven terem; továbbá végtelen dúsak a legelők, a
melyeken óriási tömegben legel a szarvasmarha. A harmadik lépcsőfok
—

az „Upland" —

900 métertől 1500 méterig emelkedik; ez

NATAL. RIZS ŐRLÉSNÉL.

Natalnak a takarmány „raktára" és a natali híres gyapjú az Upland
legelőin — nő olyan szép nagyra.
Ritka az a földterület, a hol aránylag olyan szűk helyen, mint
Xatalban, olyan bölcsen van berendezve a talajrendszer. Képzeljük
el a mi áldott Alföldünket, a mely a helyett, hogy csak a „földszinten" termelné a mi gyönyörűséges, híres aczélos búzánkat, még
eg}- első és második emelettel is bírna, a melyik a földszinthez
hasonló bőségesen termelné azt, a mire nekünk szükségünk van:

RÉSZLET

PORT-NATAL

VIDÉKÉRŐL.
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micsoda áldott föld lenne az! (És milyen jó volna akkor ott, pl.
egy négyezer holdas területen gazdálkodni).
A Natalhoz tartozó Tonga- és Zulu-földön, (a melyekkel együtt

ZULU

LEÁNY.

Natal csaknem 760 ezer négyzetkilométer területű), mintegy 900 ezer
ember él, a kik között ma már mintegy 45 ezer a fehér. (A mi
időnkben, 1890-ben, a fehérek száma alig volt 32 ezer.) Hogy ezen
az áldott földön még ma is aránylag olyan kevés az európai, annak
egyedüli oka az Európaiak bizonytalan, sőt veszedelmes
az őket körülvevő

helyzete

fekete törzsek és népek között. Délnyugoton

vannak például a harczias kafferek, északnyugaton a bazutok, keleten
és északon a zuluk. Hogy milyen véres harczokat küzdöttek a
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.

•
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fehérek ezekkel a nemcsak harczias, hanem egyszersmind hatalmas
és jól szervezett törzsekkel és népfajokkal, azt tudjuk a legutolsó
évtizedek történeteiből.*
Natalban a bennszülötteken és a fehéreken kívül egy egészen
új — azaz, hogy az eddigi utazásunkon új — népfajt találunk:
az indusokat vagy hindukat, a kikből a mi időnkben mintegy 40—42
ezer élt Natalban; (ma már mintegy 70 ezer is van). A szomszédos
Indiából — „szomszédos" alatt az innen mintegy 2500—3000 mértföldre eső Elő-India keleti és nyugoti partja értendő — 1860 körül
kezdték behozni a hindukat, a czukor és kávéültetvények művelésére. A bennszülött kafferekre, mint állandó és kitartó munkásokra
nem lehetett számítani. A kafferek ugyanis azonkívül, hogy a nekik
egészen új és szokatlan czukor- meg kávétermeléshez úgy sem
igen értettek, már néhány napi dolgozás után

rendesen abba-

hagyták a munkát, a mennyiben másfelé voltak elfoglalva. Egy
kicsit tudniillik mindig harczolniok kellett, a mennyiben az egyes
törzsek között a béke legfeljebb néhány hónapig tartott. A mint
Uruguayban, Argentínában, vagy Peruban mindennapos dolog egy
kis parázs forradalom, úgy a kafferek, bazutok, meg a zuluk földjén
mindennapos volt egy kis alapos népírtó háborúskodás. Ezért hoztak
át a szomszéd Indiából hindukat, a kik azonkívül, hogy már hazulról
jól értették a czukor meg a kávétermelés mesterségét, nagyon békés
természetűek és a mi a legfőbb: nagyon olcsók voltak.
A hinduknak azonban éppen ez a nagy igénytelenségük

és

szerénységük volt az, a mi idővel veszedelmessé vált a natali fehér
ültetvényesekre.

Tudniillik

a kis

igényű

és

roppant takarékos

hinduk körülbelül úgy tettek, mint a kinai kulik: gyűjtöttek

és

gyűjtöttek a legönmegtagadóbb és legzsugoribb módon, a míg néhány
* A zuluk elleni háborúban, Natalban esett el III. Napóleon fia, Lulu herczeg.
A herczeg ugyanis részben

politikai

becsvágyból, részint kedvtelésből,

Anglia bele-

egyezésével résztvett az angoloknak a zuluk, meg a többi törzsek elleni hadjáratában.
Egy

alkalommal több tiszt társaságában, kémszemlére

midőn a zuluk

ment Itialiosi folyó

mentén, a

által megtámadtattak és a tisztek nagyobb része, köztük Lulu herczeg

is, a. zuluk dárdájától halálosan megsebesült.
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árán kis tőkére tettek szert.

Míg azonban a kinai kulik a megkuporgatott tőkével rendesen haza
szoktak térni, addig az indiai kulik nem mentek haza, hanem a
megtakarított tőkén — földet vásároltak és azt művelték, csak hogy
most önmaguknak. Azonkívül

most már tömegesen jöttek át a

„szabad" munkások, a kik ellentétül az eddigi ..szerződéses munkásokhoz", egészen más alapra terelték a földmunkások meg a
földbirtokosok közötti állapotot. Ebből aztán olyan konkurrenczia
támadt a fehérek részére, a melylyel ezek nem tudtak megküzdeni.
Hogy elejét vegyék a további kellemetlenségeknek, a fehérek kieszközölték az angol kormánynál, hogy a hinduk bevándorlása til—
tassék meg, sőt megfosztották
képeni angol alattvalókat —

a hindukat — ezeket a tulajdona választói jogtól. Hogy mennyire

mehet az önérdekek védelmezésében

kifejtett

harcz —

röviden

mondva: a kenyérirígység — folytán a gyűlölködés, arra klasszikus
példaként szolgálhat a következő kis történet. Egy alkalommal Bombayből, a hol éppen nagy mértékben dühöngött a pestis, egy hajó
jelent meg Durbanban, a melynek fedélzetén mintegy 400—500
hindu lehetett, a kik munkásokul akartak elszegődni a natali ültetvényekre. Á Durbanban élő fehérek, mintegy ötezerén, felfegyverkezve szállottak meg a kiszálló helyeket és nem engedték a hinduk
kihajózását, kijelentvén, hogy a mint egy hindu a partra lép: vízbe
fojtják. A Bombay-i hajó tényleg három héten át vesztegelt a külső
öbölben, a nélkül, hog}^ a fedélzetéről egyetlen embernek megengedték volna a partraszállást. Az óvintézkedés azonban nem a pestis
behurczolása ellen volt alkalmazva — - a mint az feltételezhető lenne
— hanem az olcsó munkaerő ellen. Végre az angol kormány beavatkozására, a mely kötelezve érezte magát, hogy az angol alattvalókat
— a hindu munkásokat — oltalmába vegye, a hinduk mégis a
partra szánhattak.
A fehérek bevándorlásával szemben hasonlíthatlanul türelmesebbek a nataliak. Bizonyos feltételek mellett, bármely európainak
meg van engedve a bevándorlás, sőt egyes osztályokat mint például
iparosokat, kézműveseket, tárt karokkal fogadnak.
- 52"
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Mindemellett a fehérek és feketék közötti számarány nagyon
kedvezőtlen az európaiakra. Mintegy húsz fekete lakos jut egy
fehérre

és mert ezek a feketék

éppenséggel

nem sorolhatók a

„szelíd" feketék közé, sőt ellenkezőleg, igen harczias jelleműek,
magától értetődik, hogy a natali fehérek a legmeszebbmenő módon
gondoskodtak
ne legyenek

arról, hogy esetleges

kellemetlen meglepetéseknek

kitéve. Ilyen óvintézkedés például az is, hogy a

feketéknek puskát meg pálinkát tartani a legszigorúbban tilos, hogy
Natal összes városaiban az esti 9 órai harangozás után egyetlen fekete
az utczára ki nem léphet, hacsak valamely hatóságtól nem kap
erre külön engedélyt. A ki látta ezeket a bennszülött kaffereket,
meg a köztük élő fehéreket, hát bizony ezeket az óvintézkedéseket
ha mindjárt nem is jogosultnak, de nagyon indokoltnak fogja tartani. Először is — a mint már említettük — számra nézve a
kafferek

sokkal többen vannak; másodszor pedig a zulu-kafferek

pompásan kifejlett szép alakok; erősek, nagyok és izmosak, sőt igen
intelligens kifejezésüek. A közöttük élő sáppadt és vézna fehér ember
hozzájuk képest igazán gyenge alak benyomását teszi. Legtöbbje a
fehéreknek még nincs teljesen acclimatizálva; különben is gyengék,
kisebb termetűek, mint a bennszülöttek. A zulu-kaffer, a kinek az
öltözéke legfeljebb deréköv meg turbán, egyenletesen fekete fénylő
bőrével, szabad testtartásával és rengő járásával határozottan férfiasabb alak, mint a lötyögő fehér ruhában csoszogva járó sápadt
európai, a kiből akárhányszor nem látszik egyéb, mint a hatalmas
parafasisak, a vékony lábszár, az éles sovány orr, meg a vastag
haskötő. (A melyik nem szenved maláriában, annak rheumatismusa
van; a kinek ez sincs, annak a gyomra, vagy a mája beteg. És ha
még nem beteg, vagy már nem az, akkor mindenesetre fél valamely
betegségtől; mindezek ellen megóv a nélkülözhetetlen — haskötő.)
Érdekesek e földterületnek politikai és közgazdasági viszonyai is.
Natal tudniillik se nem gyarmat, se nem provincia, vagy köztársaság és egyrészt közvetlen az angol kormánytól függ, másrészt

pedig

a Fokföldnek van

alárendelve. A kormányzót az

angol korona nevezi ki; de az ötezer font sterling fizetést — mint-

EURBAX LATKEPE.
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egy 100 ezer koronát'— a gyarmat fizeti. A minisztérium

felelős

a governornak, de semmi köze az angol koronához. A törvényhozás 37 képviselőből áll és 11 főrendből, a kiket sem a kormány,
sem az angol korona nem nevez ki, hanem a törvényhozó testület,
a „legislativ

councill". Választó

polgár csak a fehér lehet, de

csak azon esetben, ha legalább tíz font sterling haszonbért fizet,
vagy ötven font értékű birtoka van, vagy legalább nyolcz font
havi

fizetéssel

afrikaiak,

alkalmazott polgártárs. A feketék, legyenek

vagy ázsiaiak

azok

(hinduk), csak akkor lehetnek választó

polgárok, ha ezeken az előírt feltételeken kívül azt is ki tudják
mutatni,
és

ázsiai

hogy

legalább

hét

év óta szakítottak minden

bennszülött szokással

és

hagyománynyal

izükben áteurópaisodtak. Ennél raffináltabb

afrikai

és minden

feltételt alig kötöttek

valahol a földön a választójoghoz. Tessék elképzelni egy zulukaffert,
basutot, egy hottentottát vagy hindut, a ki „tökéletesen áteurópaisodott", vagy a melyiket egy fehér ilyennek elismer. Hiszen könynyebben képzelhető a fából csinált vaskarika, vagy hogy a Niagara
meg a Zambezi nem lefelé folynak, hanem felfelé,

mint az, hogy

egy basuto, vagy hindu -— európai legyen. Magától értetődik tehát,
hogy a 900 ezer fekete között mind e mai napig nem akadt egyetlen egy fekete „választópolgártárs".

A Grantully megkerülte azt a hegyfokot, a mely a natali gyarmatnak az Indiai-óceánba legmélyebben benyúló parti részlete és a
melyen az óceán északkeleti

hullámai, mennydörgésszerű

zajjal,

hófehéren tajtékozva törnek meg. A mint befordultunk az öbölbe,
szembe találtuk az egész öblöt és a környékét, de a tulajdonképeni
várost, Durbant, csak nagy sokára pillantottuk meg; azt is lassanként, részletekben. Port Natal ugyanis a külső öböl, a melybe a
legmélyebb járású hajó is bemehet, míg ellenben Durban, a mely
az öböl északi felében fekszik, a körülötte fekvő zátonyok és folytonosan változó homokpadok következtében, csak kisebb járatú hajók
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számára hozzáférhető. A háromezer tonnát meghaladó hajók a legkedvezőbb vízállásnál sem mehetnek át ezeken a zátonyokon, a
melyek kinyúlnak az öböl bejáratáig, és miután — mint már tudjuk
és számtalanszor láttuk — a zátonyok fölött és ezek szélein mindig
nagyobb a hullámzás, a bejáratot két hatalmas hullámtörő gát védi.
Az öböl híres szépségeiből, egyelőre csak az általános nagy
képet tudtuk kivenni. Azok a gyönyörű növényzettel borított lankás
halmok, a melyek tövében Durban fekszik és a melyeken a sűrű
lombok közül itt-ott látszik valamely villa fehér fala, sötétvörös
fedele, meg sok apró tornya: sejtetik velünk, hogy Durban joggal
híres arról, hogy Dél-Afrika legszebb részlete.
A natali öbölben ismét gyakorolnunk kellett nemcsak a keresztényi, hanem egyáltalában az emberi erények legnehezebbjét: a
türelmességet. Port Natal öble ugyanis nagyon hullámos ahhoz, hogy
az emberek akár a hajóról közvetlenül a partra szálljanak, vagy
legalább a hajólépcsőknél várakozó csónakokba szállva jussanak ki
a partra. A már ismert felvonó s lebocsátó kosár ismét működésbe
jött, s az utasok hármasával szállíttattak a „kosár-lift" útján az
alant váró széles és nagy bárkába. Mintegy százan lehettünk, a
kik Durbanban kiszállottunk; a kosárnak pedig a le- és felfelé megtett útja

néhány perezet vett igénybe, ennélfogva néhány óráig

tartott, a mig együtt voltunk a Durbanba induló gőzbárkán. Az
ilyen nehéz viszonyok között történő ki- és behajózások sok esetben
kitűnő iskolák és nevelő hatású lelkigyakorlatok, a melyeken sokat
tanulhat az, a kinek van irántok fogékonysága. így például megtanulja az ember gyakorlatilag egyrészt azt, hogy hogyan lesznek az
elsők utolsókká és másrészt, hogy milyen hálátlan dolog az néha,
ha az ember szerénytelen és tolakodó. A mikor ugyanis működésbe
hozták a kiszállító kosarat, rendesen ott tolongott a kosár körül
néhány férfi

meg asszony,

lásnál. Sajátságosán

hogy

az

elsők

legyenek

a leszál-

feltűnő körülmény volt, hogy ezek a kosár

körül legelső sorokban tolongok ugyanazok voltak, a kik a dinnerek
alatt is a leghangosabbak voltak, a kiknek a menu sohasem volt
elég előkelő, — a mely hiányban véleményük szerint a hajó közön-
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sége sem szűkölködött; — ezeknek sohasem elég gyors a Grantully,
sőt nem volt szép egész — Afrika.
Nos, ezek az elől tolongó urak és úrnők szerencsésen kivívták
az elsőbbség dicsőségét és tényleg mint legelsők jutottak le a gőzbárkára. És mit értek el vele?"Talán korábban jutottak ki a partra,
mint a többiek? Szó sincs róla; ellenkezőleg; a bárka csak akkor
távozott a hajó oldala alól, a míg valamennyi kiszállani akaró utas
együtt volt rajta. És miután ez két-három órát is eltartott, az alatt
a bárkában lévők kénytelenek voltak annak a fedélzetén állva vagy
kuporogva várakozni; a veszettül hánykolódó bárka
vagy valamelyik

vaskorlátjába,,

kötélbe kapaszkodva, vigyázniuk

kellett, hogy a

hullámok le ne mossák őket onnan, s boldogok

lehettek, hogy

bőrig áztak a felfrecscsenő

tajtéktól. Azok pedig, a kik szerényen

csak meghúzódva, legkésőbb kerültek „kosárra," ezenközben nyugodtan

sétálhattak a tágas

és kényelmes

fedélzeten,

a honnan

látcsöveik segélyével gyönyörködtek a hajó körül lezajló

idegen-

szerű életben és sceneriában. A mikor aztán a bárka megérkezett
a kikötő nyugodt vizén a rakpart lépcsőihez, természetesen azok
szánhattak legelőbb partra, a kik legkésőbben bocsátattak le a hajóról a bárkába, lévén ők legközelebb a kijárathoz. így lettek az elsők
utolsókká és ezért jó, ha az ember kissé szerény. A kárörvendezésért azonban a végén

mindnyájan megkaptuk

méltó bünte-

tésünket. A bárka ugyanis olyan rohammal ment neki éles orrával
a zajló hullámoknak és akkorákat lendült a magasan járó tajtékon, mintha akár kün az óceánon jártunk volna nehéz
alatt. A bárka kormányosa pedig olyan kíméletlen
vitt bennünket neki a legnagyobb

vihar

durvasággal

hullámoknak, holott kezének

egyetlen mozdulatával kitérhetett volna előlük, mintha rajtunk akarta
volna kitölteni a bosszúját azért, hogy olyan sokáig kellett vesztegelnie a hajó alatt.
Megérkezve a kiszálló hídhoz, a mely hely természetesen a
vámházzal van súlyosbítva,
zavar és fejetlen

cseberből vederbe estünk. Óriási zűr-

kapkodás, ide-oda futkosás,

kiabálás és lárma

fogadott bennünket. A vámháznál tudniillik nagyon szigorúan keze-
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lik az ellenőrzést. A velünk hozott podgyászokat garmadával dobták
ki a vizes bárkából a vizes partra, mint akár egy szénaköteget.
A jelzések — hivatalosan mondva: „raggczédulák" — persze leváltak és a víz beszivárgott a bőröndök belsejébe, az angol finánczok
pedig hihetetlen kíméletlenséggel

dúltak és kotorásztak a belsejök-

ben. Az ember nem is hinné, hogy ez a specifikus osztrák tulajdonság mennyire otthonos Kelet-Afrika partjain. Itt főképpen fegyverek azok, puskák és revolverek, a mire ilyen vak dühvei vadásznak.
A fegyver bevitele ugyanis szigorúan tilos, (mint már említettük:
a kafferek, bazutok s más benszülöttekre való tekintetből). A vám
tehát nagy, s a rajtakapásra kirótt büntetés tetemes. Innen ered az
angol finánczok túlbuzgalma. Tetézi a zavart, hogy a vasúti állomás
a vámház közelében van s mind azok, a kik vasútra szállnak, hogy
az ország belsejébe utazzanak, újabb vizsgálat alá vannak vetve.
Megtörténik tehát, hogy ugyanegy félórán belül kétszer is átvizsgálják valakinek a podgy ász át.
Végre valahára megszabadultunk a vámháztól és kiléphettünk
a kapun és egyszerre benn voltunk egy kedves, kellemes és barátságos város közepén.
Mi, budapestiek a megelégedettség és a nagy sikernek dicsekvő
árnyalatával szoktunk nagy előszeretettel arra hivatkozni, hogy például: a hol ma az operaház áll, az Andrássy-úton, ott ötven évvel
ezelőtt zeg-zúgos piszkos kis sikátorok állottak; a hol ma az Octogon van, ott rácz disznókereskedők pihentették disznóikat a terjedelmes mocsarakban; a Royal szálloda helyén ötven évvel ezelőtt
káposztát termeltek, meg kukoriczaföldek voltak. (Mennyivel előnyösebb, jobb és kedvesebb lenne nekünk, ha azt mondhatnók,
hogy: a hol ma az Operaház áll, ott már száz évvel ezelőtt is a
kultúrának, a művészetnek, vagy a tudománynak valamely impozáns
hajléka állott; a hol ma a Royal szálloda van, ott ötven évvel
ezelőtt is európai színvonalon álló szálloda állott.) De mert sajnos,
' ezzel nem dicsekedhetünk, meg kell elégednünk azzal, hogy az
ötven évvel ezelőtti múlthoz viszonyítva, tényleg kolosszálisát alkottunk és teremtettünk.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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De mi ez a mi ötven éves haladásunk ahhoz képest, a mit
Port-Natal, illetőleg Durban városa mutathat fel az ő ötven éves
múltja alatt! Durbanban ugyanis ott, a hol ma például a nyílegyenes
Smith-street húzódik végig pompás aszfaltjával,

terebélyes fáival,

villamos közúti kocsijaival, vagy a gyönyörű épületektől szegélyezett Stranger-Street, az Oliwal- és Gardiner-Street, a hol ma a főbazár
áll, megtöltve Európa és Amerika iparának legraffináltabb termékeivel,
vagy a hol ma Európa nemzetiségének számos képviselője meg az
egykor „sötét Afrika" különböző néptörzsének számos alakja nem
vad ember módjára értéktelen üveggyöngyöt vásárol, cserébe pompás
elefánt agyarért, vagy nem adnak egy marék arany port egy marék
bagóért vagy egy porczió pálinkáért, hanem az alaposan és európaiasan
kiművelt ravasz kereskedők, alkusz vagy vevő módjára kapacitálnak,
biztatnak vagy kritizálnak és alkusznak, a hol továbbá a „promenádokon" Paris meg London „newest novelty"-je szerint öltözött
ladyk ülnek a padokon, sáppadt arczú babyjök mellett és olvassák
a piros kötetes Ohnetet, a mely átoktól Natal oly kevéssé maradt
megkímélve, mint akár Brasilia, Canada, Magyarország meg Perzsia
— nos, ezeken a helyeken ötven évvel ezelőtt a capetowni vagy
simonsbay-i skót ezredeknek ide átrándult tisztjei még — elefántokra
vadásztak! Ötven évvel ezelőtt Durbannak a mai főterén még elefántokat lőttek, a melyek az ország belsejéből ide kallódtak a tenger
partjáig.
A politikai és kereskedelmi szempontból igen előnyösen fekvő
Natal öbölben 1846-ban tette le a város alapkövét a Fokföld akkori
kormányzója, Sir Benjamin D. Urban.* Durbannak a mi időnkben
mintegy 22—25 ezer lakosa lehetett, köztük 8—9 ezer európaival.
(Ma, az angol-boer háború után keletkezett és lényegesen változott
körülmények folytán a lakosság száma már 32 ezer, a kik közül
több mint 15 ezer az európai. A többi kaffer,

hindu és zulu.)

Az előváros, a hová az ember a vámház kapujából

kilépve

* A minthogy ugyanazon időben alapították a tartomány fővárosát Pietermaritzburgot a boerek, a mely furcsa összetételű nevet a boerek azon időbeli vezetőik : Pieter
Retief és Gerrit Maritz tiszteletére adták a városuknak.
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bejut, Adrington, különben csal, mert csak a vámház közelében
mutat sokat és csak ott olyan, mintha már város lenne. Mert
minél mélyebben visz bennünket a „riksah" elé fogott gyorslábú
zulu, annál egyhangúbb és unalmasabb. Maga a város azonban
— Durban — meglepő szép, barátságos és feltűnően tiszta. Az utczák
egyenesek, mint a lénia, szélesek, pompás kövezettel, vagy aszfalttal
bírnak és olyan tisztán tartottak, mint akár egy úri szoba. A járdák és
a kocsiutak a nagyobb utczákban, mint például a West Streeten,
a Stranger Streeten, négysoros terebélyes és talán mindig virágzó
fákkal vannak szegélyezve, a melyek közt a mango fák és fikuszok
a túlnyomóak. A házak tömör kőépítmények, ízlésesen és csinosan
megépítve, be nem burkolt veres téglából és fehér homokkőből.
Csak a könnyű és lapos pléhtetejük emlékeztet a gyarmatra. A
városnak csaknem mértani központján áll a legimpozánsabb épülete,
a mely méreteivel, architektonikus szépségeivel,

de főképpen az

egész épületet körülvevő szép parkjával nemcsak egy kelet-afrikai
gyarmaton, hanem Európának bármely városában is impozánsan
szép lenne. Ez az épület a központi városház, a melyben a durbani
városi ügyeken kívül egyebeket is intéznek el. így például a hatvan
méter magas tornya már egymagában is gyönyörű látvány. A városház díszterme a város tulajdona, a mennyiben itt tartják meg a
hangversenyeket, a bálokat és az összes más polgári ünnepségeket.
Ugyancsak a városház épületében van a posta- és távirdahivatal,
egy-két előkelő club, a városi múzeum, stb. Ugyanazon a téren,
a hol a városháza áll, van Durbannak többi kiválósága is. Itt van
a nagy tudományos könyvtár, a melynek néhány európai tudományos könyvtára felett meg van az a nem eléggé dicsérhető tulajdonsága, hogy nem „zárul be" évenként két-három hónapra, hanem
egész éven át rendelkezésére áll a közönségnek, még pedig díjtalanul. Mellette van egy uszoda, a melynek a berendezése szintén
mintául szolgálhatna a földgömb bármely városának.
Van azonban Durbanban valami,

azaz hogy

ugyanegyből

sok valami, a mi kissé megtéveszti az embert. Tudniillik olyan
sok temploma van, hogy az ember azt hihetne, hogy vagy vala53*
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mely spanyol vagy portugál városban jár, vagy hogy a sok templom
talán nem is templom. Tudniillik annak a néhány ezer embernek
nem kevesebb, mint ötven (!) templom és kápolna áll a rendelkezésére, a melyben ájtatossági

kívánságának eleget tehet. Tudnivaló

azonban, hogy Durbanban és egész Natalban a keresztény társadalom

több mint tizenkét

szektára

szakad,

határozottan nem éppen ideális keresztényi
kednek egymás

a mely

türelmességgel

szekták
visel-

irányában. Az angolok iránt tartozó köteles

önkéntes tisztességtudásból

azonban meg kell jegyeznünk,

és

hogy

a vallási türelmetlenség — és szétszakadás is — nem csupán az
angolok között pusztít, hanem talán még nagyobb mértékben az
itt élő, szintén jelentékeny számú németek között. Ámbár a templomok kora reggeltől késő estig nyitva vannak és a nap bármely
órájában szabad a bemenet, azért a templomok csodálatos módon a
nap bármely

órájában konganak az ürességtől és a főtéren levő

natali nemzeti múzeumban mutogatnák azt az embert, a kinek eszébe
jutna egy hétköznapon benézni, a templomba, hacsak nem — turista
minőségben.
Kapcsolatban ezzel a sok templommal, a melyeknek mindig
tárva a kapuja, rögtöni összefüggésben megemlítendő a temérdek
sok — bar, magyarul: korcsma, a melyek Durbanban arányosítva
is meg absolute is hasonlítlan nagyobb számmal vannak, mint a
templomok és kápolnák. Csakhogy éppen itt van a bibi. Míg a
templomok ajtaja mindig tárva és nyitva van és még sincs bennök
soha egy lélek, azalatt a bar ajtaja csukott, a bejáratuk dugott, és
mégis mindig tömve vannak emberekkel. A bárokat tudniillik kívülről
alig vagy sehogy sem lehet felismerni; nincs sem czégérjük, sem
valami feliratuk; a bejáratuk soha sincs valamely nagyobb utcza
felől; az igénytelen bejáratuk mindenütt valamelyik mellékutczában
van. A szokásos nagy ablakok helyett ellenkezőleg, jól záró rolók
vannak az ablakokon, hogy ne lehessen belátni a helyiségekbe és
nehogy nyilvánosságra kerüljön, hogy X. meg Y. nem a kápolnában ül, sőt még a „contorban", az (irodában) sem, hanem igenis
a bárban. (Látva ezt a bujkáló, dugdosott korcsmalátogatást, ezt
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a hamis farizeusságot, az ember majdnem hajlandó a fölött gondolkozni, hogy vájjon melyik berendezés a kevésbbé rút? Ez itten-e,
a hol az emberek eljárnak ugyan a korcsmába, de dugva és leplezve,
tehát hazudva, vagy pedig a mi eljárásunk, a kik szintén jelentékenyen többen és többet ülünk a — kávéházakban, mint a templomokban, csakhogy nem dugva és leplezve, hanem ellenkezőleg:
nagyon is nyilvánosan?)
A Royal Hotel, Durban elsőrangú szállodája, a legnagyobb
mértékben kielégíti az odaszálló utas igényeit, hacsak az illető nem
tartozik az utasok azon sorozatába, a kikről fentebb — a kosárbaszállás alkalmával — tettünk említést. A szobák kifogástalanul
tiszták és szellősek, kifogástalan az ágy- és fehérnemű is és ezúttal
— talán Capetown kivételével — eddig megtett utazásaink alatt
először laktunk teljesen kifogástalan európai comforttal berendezett
lakásban. A kiszolgálás azonban már nem afrikai „termék", hanem
— ázsiai; az „ázsiai" szót a legdicsérőbb módon alkalmazva.
A felszolgáló inasok tudniillik nem afrikaiak, hanem hinduk, a
kiket úgy látszik az Isten is arra teremtett, hogv a fehér arczú
embernek utánozhatatlanul pompás cselédjei legyenek. A hinduk
ugyanis az afrikai feketéktől előnyösen eltérő értelmesebb és rokonszenvesebb arczukkal, hófehér jelmezükben, a melynek legszebb
része a hatalmas fehér turbán a fejükön, árnyként nesztelenül surranó járásukkal és a kigondolható legkisebb csekélységre is kiterjedő figyelmükkel, tényleg kellemessé teszik az embernek a „vendég
állapotot". A mikor az ember belép az étterembe, a hol az asztalokon hófehérre mosott tiszták az abroszok és minden a mi ezüst,
fém vagy üveg, az csillog és ragyog: kellemesen tűnik fel az egyik
sarokban álló hindu csoport. A mint ott állanak fehér zubbonyban,
rövid fehér nadrágban, a melyet színes öv köt a derekukhoz, fejükön a fehér turbánnal, keresztbetett karokkal, mozdulatlan merev
arczczal, olyanok, mintha az étterem díszítésére szolgáló viaszbábok
lennének. A mely perczben azonban valaki helyet foglal valamelyik
asztalnál, abban a pillanatban megmozdul a viaszcsoport. Háromnégy indul meg egyszerre a vendég felé, olyan nesztelenül, mint
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a hogyan a holdsugár végig siklik a vizén. (A hinduk ugyanis
mind mezítláb járnak.) A nélkül, hogy a késsel, villával, a tányérral
vagy bármivel egyetlen hangot hoznának létre, végzik a teendőiket,
a kiszolgálásnak a végletekig vitt mesterművét. Közbeszúrva megjegyezzük, hogy a hotel elég fényes berendezése mellett, az ellátás
nem drága. A teljes ellátásnak — lakás, étkezés, fürdő, stb. bele-

„RIKSAH-BOY" DURBANBAN.

értésével, naponkénti — díja 12 shilling; a kötelező „ajándékkal"
együtt 14 shilling.
Hasonlóan igen kedves berendezése Durbannak a „riksah".
a melylyel szintén itt találkozunk először. A riksah ugyanis, mint
már röviden jeleztük, kétkerekű apró kis kocsi egyetlen üléssel egy
ember számára, a mely kocsinak a két rúdja közé beáll egy ember.
Ez a lónak befogott ember Durbanban többnyire szélesvállú, hatalmas ikrájú fekete zulu; — a kocsiba ülő utas parancsára galoppban indul meg a kitűzött irányban, a mely galopp azonban az első
három perez letelte után igen csendes ütemű trappba megyén át.
A riksaht húzó ember öltözéke rendesen csak derékövből áll; ellen-
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ben annál feltűnőbb a fejdísze, a mely különböző szép tollakból
van összerakva. Ha ezek a tollak az illetőnek nem a fején, hanem
a sarkain lennének, nagyon hasonlítanának egy-egy fekete Mercurhoz.
Megjegyzendő, hogy a riksah intézmény tulajdonképpen amerikojapán találmány, a. mennyiben a Japánban élő amerikaiak találták
fel. Japánból Kinán át jutott le Hátsó-Indiába, innen Ceylonon át
Elő-Indiába és csak az utolsó évtizedekben, a mikor a nagy czélszerűsége nyilvánvalóvá vált és az olcsó emberanyag Afrikába is
átszármazott — mert a kinai és indiai kuli a világ legolcsóbb
emberanyaga — vele együtt a riksah is megtette a kolosszális ugrást
Elő-Indiából Kelet-Afrikába.
A durbani társadalmi életről nehéz lenne megítélni, hogy tulajdonképpen melyik nemzetiségnek a bélyegét viseli, mert se nem
angol, se nem német, sem franczia, a minthogy nem hasonlít Európa
egyetlen nemzetének a társadalmi életéhez. Mindenesetre feltűnő, hogy
az angol meg a német elem szokatlan módon egybeolvadt, de így
egybeolvadva is sajátságos rideg és tartózkodó modort tanúsítanak
egymással meg az idegennel szemben. A családok olyan zárt életet
folytatnak, mintha valamennyien valamely skót kastélyban élnének;
a nőtelen férfiaknak pedig a minden kényelmet nyújtó és a családi
tűzhelyet teljesen kárpótoló clubok olyan kellemes otthont nyújtanak,
hogy élénkebb társadalmi életjpdfejlődésére nem is nyílik alkalom.
A németeknek egészen különös szokása van itt divatban. Emlékeztet a mi vidéki városaink egy némelyikében divatos szokására,
a hol tudniillik a vidéki városok unalmában a vasúti állomás „idegen forgalma" az egyedüli szórakozás és az indóházban megivott
pohár sör a nap „szenzációja". így tesznek a németek Durbanban.
Ha a kikötőbe hajó jön, különösen német hajó, a mely néhány
napot tölt horgony előtt, a durbani németek tömegesen látogatják
meg ezeket a hajókat és ott töltik az egész napot. Teszik ezt egyrészt
dicséretes hazafiságból, a mennyiben jól esik nekik néhány napot
a germán területen élni, német lobogó alatt, másrészt pedig teszik
ezt egy még dicséretesebb okból, tudniillik takarékossági szempontból. A német hajókon ugyanis az étkezés meg az ital jelen-
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tékenyen olcsóbb, mint Durban szállodáiban és bárjaiban. És miután
a német hajók meglehetős sűrűn jelennek meg a keletafrikai partokon — sőt a legtöbb német hajónak Durban, illetőleg Port-Natal
a végállomása — ennélfogva a durbani németek társadalmi életében
egyik legfőbb tényező a „látogatás a hajón", a „Besuch am Mail"',
a hogyan ők ezt elangolosodott németséggel nevezik.
Ha a német hajó ott horgonyzása véletlenül vasárnapra esik,
akkor a városi látogatók — és fogyasztók — száma megduplázódik. Vasárnap ugyanis az angol urak és úrnők is ellátogatnak a
hajóra; magától értetődik, hogy sem hazafiasságból, mint a németek,
sem hajózási tapasztalatok gyűjtése czéljából, hanem azért, mert
a városban a szent vasárnapra való tekintetből a bárok zárva vannak. A hírhedt angol vasárnapok, ez az évenként ötvenkétszer
ismétlődő prototypusa az unalmasságnak meg a farizeuskodásnak
az angolok társadalmi életében, az angol gyarmatokon még unalmasabb, mint otthon Old Englandban, ha ugyan azt még fokozni
lehet. A szombat estével Durbanban, épp úgy mint akár Capetownban, St. Helénán, Kingstonban, Hongkongban, vagy bárhol másutt,
a hol az angolok otthon vannak, megkezdődik a vasárnapi munkaszünet. Nincs az az. orthodox zsidó család egész Rutheniában, a mely
szigorúbban tartaná be a „sabbathot", mint az angol család a vasárnapot. Háromszor is elmennek a templomokba vasárnaponként, de
viszont heteken át sem fogy el a patikákban annyi alkohol tartalmú
„gyógyszer", mint az egy vasárnapon. A reggeli teától estig semmi
áron sem lehetett egy falat meleg ételt kapni Durbannak egyetlen
hoteljében vagy éttermében, mert: „a szent vasárnapon nem szabad tüzet gyújtani." Otthon a délelőtt folyamán avval ütik agyon
a rettenetes unalmat, hogy templomi énekeket játszanak a zongorán,
délután pedig — berúgnak a német hajón a tiltott alkoholtól. Hogy
ez a józan, erős, okos és becsületes nemzet hogyan és mi által
jutott ehhez a hazug eljáráshoz, ehhez a hozzá nem méltó félszegséghez, ezt nehéz lenne kideríteni. Annyi azonban tény, hogy ha
valaki symbolizálni tudná az unalmasság legnagyobb fokát, az
megrajzolná az angol vasárnapot.

BENSZULÖTT REXDOROK.

Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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Hogy Ázsia némi tekintetben mögötte marad Afrikának, arról
szintén Durbanban nyílt először alkalmunk meggyőződni. Említettük
ugyanis, hogy a mint a földgömb egyes területei a „sárga inváziót"
— a kínai elemet — valóságos csapásnak tekintik, úgy Durbanban
csapásnak tekintik az Elő-Indiából bevándorolt hindukat és szigorú
óvintézkedéseket tesznek a kellemetlen polgártársak visszaszorítására.
A hinduk ugyanis ugyanazt a szerepet játszák Durbanban, mint
a kínai kulik mondjuk Californiában vagy Peruban. Tudniillik elte-

ZULU FŐNÖK SÍRBOLTJA.

kintve attól, hogy a munkab.érök rendkívül olcsó, olyan olcsó, hogy
e tekintetben a legnyomorultabb benszülöttek sem képesek velők
versenyezni, azonkívül emberileg vagy egyénileg is igen kellemetlenek. Míg a benszülöttek, legyenek azok munkások, iparosok vagy
kereskedők, a szerzett pénzt ugyanott költik el, a hol azt szerzik, ezek a bevándorolt hindu munkások, iparosok és kereskedők
itt csak felveszik a pénzt, de vissza nem adják. Éheznek, kuporognak, nyomorognak, de gyűjtenek és néhány év múlva mindent
hazavisznek. A Durbanban élő hinduk, a kiknek a száma minden
óvintézkedés daczára fokozatosan nő, talán a legnyomorultabbak
közé tartozhatnak, a kik elhagyták rengeteg hazájukat, hogy idegen
földön keressék meg kenyerüket, illetőleg a rizst.
Durbannak egyik elővárosában, a „Berera" túlsó oldalán élnek
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összezsúfolva, mint a férgek. (A Berefa az a gyönyörű lankás
domblánczolat, a mely először tűnik fel, a mikor a hajó betér PortNatalba.) Az apró sárkunyhók, rongyos vityillók és repedezett putrik
typusai a nyomornak és piszoknak. Az ember azt hihetne, hogy
itt csupa olyan ember lakik, a kinek napokon át nincs meg a betevő
falatja, a ki nyomorultabb és koldusabb, mint az országút koldusa.
Pedig nem igaz; ezeknek a rongyos és bűzös vityillóknak a gazdái
elmennek hetenként vagy havonként a durbani főpostára és „lege
artis" kiállított postautalványokon küldenek el kisebb-nagyobb öszszegeket Elő-Indiának különböző falvaiba vagy városaiba. Itt pedig
öt-hat-tíz éven keresztül, már a mennyi időre a vagyongyűjtés
idejét szabták, a legképtelenebb módon nyomorognak, éheznek és
nélkülöznek.
Hogy milyen nyomorúságos a külsejük, az legjobban akkor látszott, ha tömegesen voltak együtt, mint például a reggeli utczaseprésnél. Mert hogy Durban utczái olyan kifogástalanul szépen
és tisztán vannak tartva, az első sorban — habár közvetve — a
hinduknak köszönhető. Tudniillik a hindu fegyenczeknek, a kiknek
fő napi foglalkozásuk az utczák tisztán tartása. A fegyenczek között
vannak sárga kulik, koromfekete négerek, zuluk, hottentották és
más bennszülöttek is. Csak fehéreket nem lehet látni a fegyenczek
között. A fehér gazembereket ugyanis finomabb munkákra alkalmazzák. Míg azonban az afrikai fekete fegyenczekre felfegyverzett
angol rendőrök vagy fegyőrök vigyáznak, a hindu fegyenczek felügyelete „csak" fekete rendőrökre van bízva, a kiknek a fegyvere
nem puska, kard vagy revolver, hanem egyszerű fütykös. A hinduknak ez is elég. A gyatra, vézna, kiéhezett hindu tömeg igazán
szánalmas látvány. A bordájuk úgy kiáll a sok éhezéstől, mint a
kóbor czigány család gebéjének; az eredetileg fénylő sötétbarna
vagy barnásfekete bőrük kopottan szürkésfakó a sok nélkülözéstől
és sovány kis fejük úgy lötyög a mindig piszkos turbánban vagy
fehér sapkában, mint a májbeteg ültetvényesé a rengeteg paraffasisak alatt. A felügyelő kafferek jól kifejlett erős termetükkel, tisztán
és gondosan egyenruházva, olyanok ebben a nyomorúságos tömeg54*
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ben, mint — hogy merész hasonlattal éljünk — a testőrgránátos a
pékek között.
De nemcsak a kaffer rendőrök ilyen válogatott szép alakok.
Ilyen az egész néptörzs; erőteljes, szép sugár alakok, gyönyörű
izomzattal, egyenletesen fekete fénylő bőrrel. A nők pedig — magától
értetődik a fiatalok — átlag gyönyörű szép termetűek. Egy 15—16
éves kaffer leány bátran állhatna modellül Venus szobrához, olyan
szép a termete. Az arczukon van ugyan valami kompromitállóan
négeres, de némelyiknek az arcza olyan szép és szabályos, hogy
ez a kis szépséghiba sem igen van ártalmára. És a mi főképen
jól áll nekik, az abban a sajátszerű gőgös és dölyfös viselkedésben rejlik, a melyet a fehérekkel szemben tanúsítanak. Ha két
ilyen fekete szépség egy fehér közelébe jön, vagy inkább a fehér
jön a fekete lánykák közelébe — a mi a gyakoribb eset — olyan
bájosán összesusognak

és olyan kedvesen gúnyolódnak a fehér

fölött, hogy becsületére válnék akármilyen zárdanövendéknek.

A milyen okosan és czélszerűen felhasználja

Durban város

tanácsa és hatósága a máskülönben terhére eső embereket, olyan
okos és bölcs a többi intézkedésében is, a melyekkel arra törekszik, hogy fokozza az ifjú város fejlődését és a polgárok előnyeit.
Hogy milyen sikerrel teszi ezt, az kitűnik például abból,
óriási értéket tudtak szerezni a városi

telkeknek vagy a köz-

épületeknek. A „Berera" villa telkei — a Berera megfelel
Svábhegyünknek

—

hogy

tehát azok a helyek,

a mi

a melyeket néhány

évtizeddel előbb őserdők borítottak, a melyekben fenevadak tanyáztak, ma csak milliomosaknak érhető el. Azt az épületet például
— a községházát — a melyet 1882-ben háromezer font sterlingért
vettek, tíz évvel később 20.000 font sterlingért adták el, a mely
pénzért egy másik községházat építettek; ugyanezt az épületet tíz
évvel később már 100.000 font sterlingért adták át a királyi angol
postahivatalnak. A Stranger Streeten például egy kis telek, a melyet
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1880-ban 170 fontért vett a gazdája, tíz évvel később két részben
adatott el összesen 20 ezer font sterlingért.
Durban város hatóságának ezen praktikus és körültekintő eljárása
sok részben azon alapszik, hogy az intéző férfiak közül számosan úgynevezett self made man-ek. Durbanban és Natalban több
olyan milliomos van, a ki maga szerezte a milliókat az első shillingen kezdve, mint a mennyi milliomos van például Magyarországon
összesen, szerzett, gyűjtött, öröklött és házasodott milliókkal. Natalban a magánhivatalnokok között akárhány van, a ki ott kezdte, a
hol a káplárból lett generális, tudniillik legalól, a

díjnokságon.

A hogyan a lángész nem „fit", hanem „nascitur", úgy itt abból
lesz magasrangú hivatalnok, a ki arra méltó, arra hivatott, nem
pedig az, a kinek jól megválasztott apósa vagy nagybácsija van.
így például a Wester Streeten van egy elsőrendű férfi divatkereskedés ; ennek az üzletnek a tulajdonosa a mi időnkben a — pénzügyminisztere volt Xatalnak. És ő Excellentiája, a ki igen jól intézte
el Natalnak kül- és belföldi pénzügyi politikáját, éppenséggel nem
restelte, hogy west streeti divatárú üzletében szintén igen jól
mennek a dolgok. (Ki tudja, vájjon az a barátságos öreg úr, a ki
olyan behatóan magyarázta nekünk az „angol zephir" előnyeit a
franczia fölött és a ki éppenséggel nem hasonlított sem Beaconsfiedhez, sem Salysburryhez, nem volt-e véletlenül éppen ő Excellentiája,
Natal — pénzügyminisztere ? Ha ő is volt, nem baj; a nála vett „zephir"
azért bevált és még évek után is méltó volt a bélyegére, hogy:
„made in England".) Az Olival Streeten van egy nagyszabású és
nagyterjedelmű vegyeskereskedés. „Vegyes" a szó igazi értelmében,
mert a mi az írópapir meg a füstölt sonka, a varrótű meg a zongora, a női corsett meg a „sandlaufer", a veteménymag meg a
telegráfdrót közé esik, az ennél a czégnél mind kapható. Nos, ez
az úr 1880-ban, mint igen kis szatócs — olyan vándorbódés —
kezdette a pályáját. Ma pedig azonkívül, hogy számos milliók ura
—

nem is koronákban, hanem fontokban — angol baronett is.

Hogy ő Méltósága személyesen árulja-e még a disznózsírt, a varrótűt, a zongorát vagy a szekérkenőcsöt, azt biztosan nem tudjuk,
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de ismerve a coloniákon élő emberek józan felfogását

és becsüle-

tességét, hát igen — valószínű. És last not least, Durban város
főpolgármestere, egy szintén igen vagyonos úr, — de nem a mi
fogalmunk

szerint „milliomos", hogy tudniillik

„talán van neki

vagy — ötvenezer forintja, de az aztán megvan" — hanem tényleg
és igazán vagyonos, a kinek a legszebb háza és fogatja van Durbanban és a legszebb villája a Bererán. Nos, ez az úr azzal kezdte
pályáját, hogy egy fűszeres boltban az ország belsejében élő kaffereknek szánt feketekávét csomagolta pléhdobozokba.
Mindezek a példák — magától értetődőleg — nem azt akarják
feltüntetni, hogy miképen lehet alacsony fokról magas állásra és
vagyoni jólétre emelkedni; hanem igenis azt a józan, helyes és becsületes valamit akarják kiemelni, hogy ezek a magas polczra emelkedett
és milliókra szert tett férfiak megmaradtak a maguk mesterségénél,
ellentétben az európai felfogással, a mely szerint ilyen — szégyenletes dolgokért az

embereket a tisztességes társaságból rendesen

— boykottálni szokták.
Bár a társadalmi élet zárt jellegű, Durban előkelősége és jobb
polgársága ugyanegy helyre gyülekezik üdülni és szórakozni. Főképen
a városház körüli park az, a hol esténként együtt látható Durban társaságának színe-java. Nem hiába, hogy Natal Dél-Afrikának az üdülő
helye és hogy mint egész Dél-Afrikának a legegészségesebb klimájú
területe ismeretes. Az emberek itt sokkal egészségesebb külsejűek, a
jól táplált és jó körülmények között élő emberek benyomását teszik
és azonkívül igen jól öltözöttek. A jól öltözöttség nemcsak a nőkre
vonatkozik, a kik átlagosan a legjobb benyomást keltik, a mennyiben
sok üde arczú, bájos fiatal nőt lehet köztük látni, hanem vonatkozik
a férfiakra is. Éppenséggel nem úgy vannak öltözve, mintha subtropikus gyarmaton élnének; nem viselnek monstruozus paraffasisakot nyaklebernyeggel,

nem viselnek téli haskötőt, hanem Ízléses

európai divat szerint öltözködnek.
*
A városházat körülvevő parkban egy este különös csapat vonta
magára a figyelmet.

Szemben az épület főlépcsőjével

körülbelül
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40—50 tagból álló csapat — férfiak, nők és gyermekek — térdepeltek
a földön, részben apró lobogókkal, részben valamilyen hangszerrel
felszerelve, főképen trombitával, síppal és dobbal. A csapat, bár különös, de határozottan tetszetős egyenruhát viselt. A férfiak barna vászon
zubbonyt és nadrágot viseltek, a nők ugyanilyen szoknyát, széles piros
csíkkal és ugyanilyen övvel. A körben térdeplő csapat közepén egy
kissé túlságosan elhízott, hasonlóan öltözött úrnő állott, rövidre vágott
hajjal, az orrán aranykeretű czvikkerrel. Ez az úrnő, körülbelül negyven-negyenöt éves asszonyság, arczán félreismerhetetlen jelével a
viharos múltnak, a melyben aligha nem volt része a „brandy with
soda"-nak, erősen rikácsoló hangon — prédikált, túl élénk gesztusokkal kisérve a nagyon kevéssé kenetteljes sentenciákat. A mennyire
a rikácsolva elmondott dörgedelemből ki lehetett venni, ő nagysága
— vizet prédikált és önmegtartóztatást. Az alkohol az oka minden
rossznak, meg a — szerelem. Ez a két csúnya dolog az átka az
emberiségnek és az Isten ezért bünteti az embereket számos csapással
és bajjal. A mikor az úrnő belefáradt a rikácsolásba, kis szünetet tartott. Ezt a szünetet a körülötte térdeplők egyházi zenével töltötték ki
és elkezdtek — dobolni, trombitáim, csinadarattázni. Csodálatos módon,
az egyházi zene igen ismert darabokból állott. Például az akkor divatos angol „Tarara bum dié", a „Fischerin du Kleine", a spanyol „Olé"
meg számos ehhez hasonló, de átlag olyan „hejretyutyu" kaliberű
és jellegű zenéből állott. Az eljátszott mars — illetőleg templomi ének
— után ismét következett őnagysága és folytatta dörgedelmes kirohanásait; ezúttal az embernek egy más istentelenségét ostorozta és mikor
befejezte, a zene és énekkar rákezdett valami frivol és banális nótára,
a mely azonban egyházi éneknek volt gondolva; a prédikáló nő pedig
megindult — tányérozni.
Az,,ÜdvHadseregének", a Salvation armynak istentisztelete volt ez,
a melyet az Üdv Hadseregének tisztjei, illetőleg a secta hivői rendesen
arra használnak fel, hogy részint pénzt, részint hívőket gyűjtsenek.*
* Az Üdv Hadserege tudvalevőleg vallásos egyesület, a melyben férfiak és nők
egyformán tényleges, cselekvő részt vehetnek. Miután később, főképen az Indiákon
és Ausztráliában még sokszor lesz alkalmunk ezzel a sajátságos sectával találkozni, a
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Tekintettel a meglehetős számú bárra, a melyek azért Durbanban nem számosabbak, mint az angol gyarmatok más városaiban,
feltűnő sok teát fogyasztanak

az emberek. A park asztalai körül

ülőknek 95 százaléka teát iszik, még'pedig temérdek sokat. Reggel
nyolczkor, vagy a korán kelők már hatkor isszák az első csészét
és ettől kezdve talán két óránként isznak egy-két csésze teát. A
villásreggelihez, az uzsonnához, a vacsorához teát isznak; a látogatások alatt is megisznak egy-két csésze teát és magától értetődik,
hogy elmaradhatatlan a „cup of thea for the night". Alighanem
reklámot csinálnak tulajdon teájuknak, a mely versenyezni kezd a
kinai vagy ceyloni teával. És mert czukrot is óriási mennyiségben
termelnek, hát némi megelégedettséggel

fogyasztják a saját termé-

süket. (Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy azért a tea olcsó.
. Egy cseppet sem olcsóbb, mint például Magyarországon a magyar bor.)
mikor bővebben ismerkedünk meg az egész intézménynyel, ezúttal csak néhány rövid
megjegyzésben

akarjuk

az Üdv Hadseregét ismertetni. Az Üdv Hadseregét

alapította Booth Vilmos,

1865-ben

nottinghami volt methodista pap. A bizarr gondolkozása pap

még a methodistasággal, ezzel az elég bizarr dologgal, sem érte be; összetűzött a fölöttcs
papsággal, kilépett a sectából és másikat alapított a saját ízlése szerint: az Üdv Hadseregét.
Törekvéseiben nagyban támogatta felesége és leánya, a ki érdemei jutalmául a katonásan
rendezett sectában „marshall" rangot nyert; a felesége csak az „ezredessegig" vitte föl;
Booth

maga tábornoki rangban kezdette meg a térítés művét, a melyet óriási sikerrel

folytatott,

nemcsak Angliában,

hanem Észak-Amerikában, Kanadában, Dél-Afrikában,

Austráliában és az Indiákon. Sőt Francziaországban és Svédországban is szerzett hívőket.
A secta hadat izent az eddig keletkezett valamennyi sectának és vallásformának, mondván,
hogy

egyedül neki van jogosultsága működni, mert ő a legszentebb emberi dolgokért

küzd, tudniillik a szegények testi és lelki jóvoltáért és irtó háborút visel az emberi bűnök
és hibák ellen. A secta rohamosan terjedt; egy bolond, illetőleg egy generális, százat
csinált. Nem sokára néhány száz „hadteste" volt a katonai sectának, illetőleg ugyanannyi állomása a földgömb különböző pontjain. A papok „tisztek", az egyszerű tagok
pedig „csak"

Krisztus katonái. A prédikácziókat a lehető legnagyobb

nyilvánossággal

tartják, szabad térségeken, parkokban, utczasarkokon, színházakban. Az angol egyház
kezdettől fogva
lásukra

bolondságnak és őrültségnek hirdette az Üdv Hadseregét; a kigúnyo-

megalakították a

„ Skeleton-Armyt",

a Csontvázak Hadseregét,

a

melynek

tagjai rongyos ruhákban, halálfejes templomi zászlókkal mint züllött csavargók tartottak
hasonló istentiszteleteket,

lehetőleg az Üdv Hadseregének istentiszteletével ugyanazon

helyen és ugyanazon időben. Az Üdv Hadserege mindezek ellenére rohamosan terjedt.
Ma már mintegy millió katonája van a föld különböző

részein, van

számos nevelő

intézete, rokkantak házai, javító intézetei a prostituáltak számára, rabsegélyző intézetei, stb.

VÁSÁRTÉR
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Rövid kirándulással — egy órai úttal a Pietermaritzburg felé
vezető vasúton, — eljut az ember Natalnak legnagyobb czukorgyárához, Mount Edgcombeba, az Ungeni folyó partján. Az odavezető
út csupa banana-, ananász- és czukornádültetvények között vezet.
Ez a vidék aránylag a legkevésbbé gazdag része a gyarmatnak,
mert az út egy darabig a parti savannák — magas fűvel benőtt
nagykiterjedésű sík, vagy kevéssé hullámos területek —• mentén
halad, de azért már fogaimat nyújt arról, hogy honnan ered a
gyarmat gyors felvirágzása és nagy gazdagsága. A mount-edgcombei czukorgyár körülbelül a mi répaczukorgyáraink berendezésére
emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy itt óriási garmadákba rakva
láttuk a már kisajtolt czukornádat, a melylyel a gépeket fűtik. A
nagykiterjedésű gyártelepen temérdek ember dolgozik, a fekete
bőrszínűek számos árnyalatával. A gyárban először találkozunk egy
új népfajjal, a melylyel eddigi utunkon nem találkoztunk: a Ceylon
szigetéről átszármazott shinghalezekkel. Az első benyomás, a melyet
ennek a népfajnak itteni képviselői előidéznek, határozottan kellemetlen. (Úgy látszik, Afrikában nincs szerencséje — Ázsiának.) Ezek
a szakállas férfiak az asszonyos hajviselettel, a lelógó czopffal meg
nagy konytytyal és a koczkás szoknyával bizony visszataszító külsejűek. De még kevésbbé kellemes és étvágygerjesztő látvány az,
a midőn néhány tuczat shinghalez czombig gázol a sűrű vöröses
sziruppal telt kádakban. A mikor egyik vagy másik kilép a kádból,
ujjnyi vastagon tapad rajta a csúnya színű, ragadós czukoranyag;
bizony könnyen elmegy az ember kedve a durbani Hotel Royal
teájától. A natali czukoripart azonban éppenséggel nem akadályozza
ez a látvány abban, hogy nagymértékben fejlődjék. Ámbár 1848-ban
hozták át az első czukornádat, a máig létrehozott termelés mégis
igen jelentékeny. így például az 1890-ik évig Natalnak czukorés rumkivitele kereken 150 millió korona értéket képviselt és a
most évenként gyártott czukor nyolcz millió koronánál nagyobb
értékű.
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Ezzel a mérettel hasonló arányú Natalnak minden más üzleti
ága és Durban kereskedelmi forgalma, — a melyben résztvesz Európa
és Amerika minden jelentékenyebb nemzete, — az elsőrendűek
közé tartozik Afrika partjain. Sajnos, mi magyarok éppenséggel nem
veszszük ki belőle részünket, holott néhány czikkünkkel nagy sikerű
versenyt folytathatnánk néhány európai nemzettel szemben. Mi azonban
meg sem próbáljuk, hanem tartjuk magunkat kedves szomszédunk,
Austria, illetőleg Wien példájához. A mit nagyon roszszul teszünk.
Hiszen tudjuk, hogy a mennyire kicsinyes
Austria az ő világpolitikájában,

és bizalmatlan

volt

ugyanolyan módon viselkedik a

kereskedelmi politikájában is. És miért vesszük mi e tekintetben is
Wient mintául, azt mi magunk sem tudjuk. Annyi tény, hogy az
osztrák iparnak és kereskedelemnek és vele együtt a magyarnak,
ha ugyan egyáltalában külön tudomást vesznek a magyarról, nagyon
kis tekintélye és még kevesebb népszerűsége van úgy Durbanban, mint
Capetownban, vagy akárhol az egész világon. Maga a durbani magyarosztrák consul is panaszkodik, hogy összes fáradozásai, törekvései és
kísérletei abban az irányban, hogy a „monarchia" üzleti érdekeit előmozdítsa, teljesen hiábavalók, haszontalanok és eredménytelenek. Az
osztrák (mindig hozzáértendő: és magyar) kereskedők, iparosok és
gyárosok sértően bizalmatlan tartózkodása nagyobb zátony, mint a
port natali homokpadok. Ezen tönkremennek az ő összes fáradozásai.
A „monarchia" kereskedői és gyárosai minden pontban egészen
másképen viselkednek a durbani (egész keletafrikai)

üzletvilágban,

mint Európának és Amerikának kereskedői és gyárosai. A mieink
például csak

készpénzért

akarnak

szállítani

Durbanba (Durban

alatt pedig a földgömbnek bármely más tőlünk nagy távolságban
eső helye értendő), holott Európa és Amerika bármely más nemzetiségű
kereskedője és gyárosa megadja az üzletvilágban szokásos, néhány
havi határidejű hitelt. Az osztrákok továbbá nem küldenek mintát,
hanem csak árjegyzéket, vagy legfeljebb illusztrált katalógust; ennélfogva természetesen a magyarok még katalógust sem küldenek. A
durbani consul beszélte, hogy egy alkalommal sikerült neki néhány
natali kereskedőt rávennie arra, hogy lépjenek érintkezésbe egyik
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vagy másik magyar, vagy osztrák czéggel. Az illető magyar és
osztrák czégek válaszoltak is a megkeresésére, de a különben nem
mindenben egyetértő két nemzet ezúttal bámulatra méltóan megegyező
harmóniával és egymástól függetlenül azt válaszolta, hogy: szívesen
bocsátkoznak üzleti érintkezésbe a délafrikai
megtisztelve

czégekkel és nagyon

érzik magukat, ha a kiváló magyar (vagy osztrák)

terméknek végre megnyílnak Dél-Afrika kapui, de . . . .

És most

jött egy csomó de, a melyek az önérzetes délafrikai üzletemberek
egy részét valósággal fölháborította, a másik részénél azonban csak
egy szánakozó mosolyt idézett elő. A „Monarchia" gyárosai ugyanis
olyan feltételeket szabtak a durbani kereskedőknek, mintha valami
balkáni csirkefogókkal, vagy bandavezetőkkel tárgyaltak volna. így
például megkövetelték, hogy árút csak azon esetben küldenek, ha
a pénzt előre beküldik, még pedig nem oly módon, hogy valamely
délafrikai bankra utalványozzák a pénzt, hanem itt helyben Budapesten (Wienben). Az elküldött árúért, az útközben történt károkért a felelősség a vevőt érinti. Tehát olyan árúért, a melyet a vevő
nem is látott, meg sem kapott, de már előre kifizetett, a vevő a
felelős. Továbbá: az árút csak alkalmilag küldik, a mikor majd
osztrák hajó fog odautazni, miután ők „principiell" ehhez kötik
magukat. (Osztrák Lloyd-hajó minden két hónapban egyszer indul
Triestből; ez sem biztosan, hanem csak akkor, ha van elég rakománya ; német, olasz, franczia, angol hajó akár minden héten.)

Ellenben imponáló fénynyel, biztonsággal és semmi költséget
meg fáradságot nem kimélő erélylyel lép fel a német és szemmel
láthatóan fejlődik

és gyarapodik még az angol gyarmatokon is.

Hogy milyen „sneidigsággal",

merészséggel

és a figyelmet

rokonszenvet ébresztő bátorsággal viselkednek

meg

a németek, annak

érdekes példáját láttuk éppen Durbanban. Említettük, hogy Port
Natal belső kikötőjét, a Durbanhoz sokkal

közelebb

esőt,

nagy

homokzátony zárja el a külső öböltől és hogy ezen a homokzáto55*
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nyon, a melynek a felszíne meg a szélei folyton változnak, csak
azok a hajók mehetnek veszélytelenül át, a melyek háromezer tonnánál könnyebbek. Ez a zátony szeszélyre és változékonyságra nézve
semmiben sem különbözik a Pará folyó torkolatában fekvő zátonyoktól, meg azoktól, a melyek a Yangtce Kiang torkolatát teszik
bizonytalanná Shanghai előtt, vagy a Hugliét Calcuttánál. A homokzátony ezen folytonos és kiszámíthatatlan változékonyságának

az

az oka Natalban, hogy az öböl északkelet felé van nyitva, tehát
abban az irányban, a mely felől az északkeleti monszun minden
fennakadás nélkül hajtja be az Idinai-oceán hullámait az öböl torkába. Hogy a hajózásra nézve milyen óriási nehézségekkel és költségekkel jár az, hogy a ki- és berakodásnak a parttól messze, künn
az öböl hullámzó vizén kell megesni, azt felesleges külön felemlíteni.
Éppen ott tartózkodásunk idejében

történt, hogy egy

nagy

német hajó, a Kaiser, a mi leendő hajlékunk egy-két hétre befutott
az öbölbe. A Kaiser kapitánya, felhasználva
állását, nem törődött azzal, hogy

hajója

az öböl magas

víz-

a három ezer tonnát

jelentékenyen túlhaladja, bátran nekiment a belső kikötőt elzáró
zátonynak és szerencsésen át is jutott rajta. Hogy a ki- és berakodás művelete mennyivel könnyebb, olcsóbb és gyorsabb a kikötő
vizén, közel a parthoz, mint jó messzire a parttól, erősen hullámzó vizén, az gondolható. A német kapitány bátor manőverezése
méltó feltűnést keltett Durbannak az ehhez hasonló bravúrok iránt
nagyon fogékony közönségében és a Kaiser kapitányának sok dicsőséget, a hajótársulatnak pedig jelentékenyen sok márkát hajtott.
Kár, hogy a német tengerész dicsőségébe belejátszott az Indiaióceán, s egy kissé megtépte a derék kapitány dicsőségét és elmosta
a hajótársaságnak

a könnyű ki- és berakodáson nyert márkáit.

Tudniillik időközben a künn tomboló" vihar folytán óriási hullámzás keletkezett az öbölben, a hullámzás pedig jelentékenyen felforgatta a zátonyok viszonyát. A midőn tehát a Kaiser alaposan
megrakodva és megterhelve el akarta hagyni a kikötőt, meg volt a
nagy bökkenő. Úgy járt a Kaiser, mint az egyszeri tót diák versében a ravasz róka, „a ki éhesen bebújva szűk ürge lyukba, ott

PORT ELISABÉTHTŐL PORT NATALIG

437

sokat evett, nagy hasa lett, stb." A néhány napi horgonyzás alatt
a homokpad ismét változott egyet, még pedig nagyot. Ugyanott,
a hol a Kaiser négy-öt nap előtt egészen könnyen átsiklott a négy
ezer tonnányi sülyedésével, most már három ezer tonnával sem
tudott volna átsiklani. A mi ezután következett, az kis blamage
volt, de át kellett rajta esni. A Kaiser ugyanis kirakta ismét öszszes rakományát, sőt még a szokásos „megterheléséből", a ballastból is ki kellett raknia egyet-mást, csakhogy átjusson az átkozott
homokpadon. így megkönnyebbülve át is siklott rajta, aztán ismét
horgonyt vetett a külső öbölben, a hol a berakodás megtörtént a
szokásos módon; tudniillik nehezen és költségesen.
Hanem azért a Kaiser napokon át forgott közszájon és ezáltal
visszanyerte a réven, a mit vesztett a — zátonyon.
Nekünk, továbbutazóknak, rendkívül kapóra jött a Kaisernek
ez a néhány napi idővesztesége, a mennyiben alkalmunk nyílott
hamarjában helyet szerezni rajta, illetőleg kabint a keletafrikai
partokon tervezett további utazásunkra. Sőt ezúttal különösen kedvezett a szerencse, mert sikerült a hajó jobb oldalán fekvő kabint
kapni. Hogy mi ebben a különbség meg a szerencse, az egy kis
magyarázatra szorul. Miután tudniillik a Kaiser Kelet-Afrika partjain délről északnak tartott, nyilvánvaló, hogy a nap a reggeli
órákban sütötte a hajó jobb oldalát és 9—10 óra tájban már
árnyékba jutott. A bal oldalát azonban elkezdte sütni délelőtti 10 óra
után és sütötte megszakítás nélkül mindaddig, a míg letűnt. Ennélfogva a két oldalon elhelyezett kabinok hőmérséke között a lefekvés idejében meglehetős nagy a különbség és legjobb meggyőződéssel tanácsoljuk mindazoknak, a kik a délafrikai kirándulásról hazafelé utaznak, igyekezzenek a kabinjaikat a hajó jobb oldalán választani.
Jóllehet a Kaiser csak hétfőn reggel volt indulandó, azért
néhányan már szombat este a hajóra költöztünk és ott vártuk meg
a hajó indulását. Igaz, hogy nem volt valami nagy gyönyörűségünk sem a hajó eszeveszett hánykolódásában, sem az indulás
előtti zűr-zavarban, de még ezt is sokkal szivesebben tűrtük, mint
még egy vasárnapi angol munkaszünetet Durbanban.

TIZENÖTÖDIK FEJEZET.

PORT NATALTÓL LOURENCO MARQUESIG.

Ugyanolyan bőségesen szakadt reánk az eső megérkezésünk
órájában a Delagoa Bayben, mint a minőben elindultunk Port Natalból.
Csaknem negyvennyolcz órán át zuhogott reánk kevés megszakí-.
tással. Habár nem volt tropikus jellege, azaz nem dézsákból öntötték
reánk, de azért nagyon emlékeztetett arra, hogy Afrika partjain
járunk. A hajóélet sem tartozott a nagyobb gyönyörűségek közé a
Kaiseren e két nap alatt. A fedélzeten való tartózkodás ki volt
zárva,

mert egy

talpalatnyi

hely

nem

maradt rajta

szárazon,

holott ernyők voltak kifeszítve. A lépcsők nyílásait csaknem vízmentesen lefödték, nehogy a víz a lépcsőkön lefolyjon

a hajó bel-

sejébe ; ennélfogva lenn a hőség meg a levegő a második nap végén
már igazán tűrhetetlen volt.
Szerencsére a társaság meglehetősen rokonszenves és kellemes
elemekből állott, ennélfogva az élet elég élénk és mozgalmas volt.
Angolok, németek, portugálok tették ki az utazó közönség zömét;
a szórványosan

előforduló hollandok, francziák csak tarkították a

különben is kevert —• de nem „vegyes" — társaságot. Az az élénk
forgalom, a mely Capetowntól kezdve Sansibarig vagy Bagamoyoig
otthonos a hajókon, hozza magával, hogy ezeken a hajókon, főleg
a németeken, olyan kifejlett a társadalmi élet, mint akár a Hamburg
és Xew-York, vagy Genova és Singapure között járó hajókon. A III.
osztályú utasok túlnyomóan a fekete törzsekből toborzódtak, afrikaiak
és ázsiaiak keverten, a mennyiben négereken, zulukon, kaffereken
és sansibariotákon kívül számos hindu és malayi volt a hajón. Sőt
a sárga faj is képviselve volt mintegy fél tuczat kinai által, a kik
— állítólag — vagyonos, sőt igen gazdag ember létökre még a
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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II. osztály használatának a fényűzését sem engedték meg maguknak,
hanem meghúzódtak a zsibongó és lármás fekete csoportok között.
A II. osztályok közönsége ezeken a parti részeken igen érdekes
gyűjteménye a legheterogenebb alakoknak. Csupa olyan ember, a
kiket eredetileg az első osztály illetne meg (III. osztályon kivételesen
utazik itt fehér ember), de különböző okoknál fogva mégis csak
leszorultak a második osztályra. Tudniillik olyan „declassált" emberek,
letört alakok, a kik tele reménynyel és többnyire üres zsebekkel
mentek neki a fekete világrésznek, a hol vagy arany- és gyémántbányát, vagy mértföldekre terjedő ültetvényeket reméltek szerezni,
és a végén meg kellett elégedniök azzal, hogy egy ilyen aranybányában legfeljebb mint munkások kaptak alkalmazást, vagy mint
munkásfelügyelők az ültetvényeken.

A rengeteg terjedelmű Delagoa öbölben, a mely nagyságra nézve
akkora, mint egy kisebbszabású tenger, a Kaiser óvatosan haladt
előre. Tudniillik a Delagoa öböl is tele van zátonyokkal és homokpadokkal, a melyek folyton változtatják alakjukat. Hogy a Delagoa
öbölben is ilyen változékony a zátonyok alakja, holott az öböl
bejárata a monszun elől védve van, az annak a következménye,
hogy az öbölbe számos nagyobb folyó ömlik. így például északról
a Komati meg a Malolla folyók, nyugotról az Umbelosi, délről a
Tembe meg a Maputo, a melyek mind olyan nagyok, hogy egy
darabig hajózhatók.* A hajók az öböl keleti részén haladnak befelé,
a hol egy hosszú földnyelv, az Inyak félsziget meg az Elefántsziget zárják el és védik az öblöt az északkeleti monszun hullámai
elől. Az öböl keleti partján mindig legmélyebb a víz, másrészt pedig
az eligazodásban szerepet játszó világítótorony és jelzőállomás is
ezen két apró szigeten vannak elhelyezve.
* Ezen egyetlen öbölnek a folyói például szolgálhatnak arra, hogy Afrikának
milyen rengeteg a vízbősége. Ha csak egy aránylag ilyen szűk területen ennyi folyótorkolat kerül össze, ebből következtetni lehet az egész földrész többi vízi viszonyaira.

LOURENQO MARQUHS LÁTKÉPE.
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Órákig tartott, a míg partok között haladva elértük a tulajdonképeni kikötőt, Lourenco Marquest, a melyet a külső öböltől egy
rengeteg homokzátony mintegy félmértföld szélességben zár el a külső
öböltől. A lourenco marquesi kikötő azonban olyan mély, olyan
biztos és annyira védett, hogy a hajó alig egy-két száz méterre
közlekedhetik a parthoz; terjedelme pedig akkora, hogy akár néhány
száz hajó horgonyozhatna benne egyszerre. Lourenco Marques el
is van ismerve, mint Kelet-Afrikának

egyik legkitűnőbb

kikötője.

A helység maga gyönyörűen fekszik a kikötő egyik zugában, a
melynek a tulajdonképeni háttere, ezúttal az alant járó lomha felhőktől nem látszott. Reggel azonban, a mikor végre kisütött a nap
— persze a perzselő, forró afrikai nap — gyönyörű kékes hegylánczolat tűnt fel a város mögött; a parttól messze fekvő Swasiföld hegységei.
A kikötőben, egy jelentéktelen kis városkában,* a mely a 80-as
évek elején még csak nyomorúságos, mocsaraktól körülvett falu
volt, a melyben néhány száz kaffer, néger, köztük néhány európai
—

főképen portugál — tengődött, most is csak csirájában

meg az a nagyobbszabású

volt

lendület, a melylyel később a Kelet-

Afrika parti városainak a jelentékenyebbjei

közé emelkedett. Az

egykori mocsarak részben még megvannak, sőt még a régi kunyhók
is épségben állanak. A part mentén, a hol a mocsár felváltja a
•süppedő homokot, állnak az európaiak lakásai, néhány 'raktár, iroda,
meg — három templom. Már ennyiből meg lehet ismerni, hogy
ismét portugál földön vagyunk. Az utczák szennyesek, forrók és
unalmasán üresek. A napnak némely órájában olyan üresek, mintha
teljesen kihalt városban tartózkodnánk. Az egyedüli „lelkek", a melyek
* Az angol-boer háború alatt úgy a boerokra, mint az angolokra nézve a helyzeténél fogva igen fontos városnak nagy szerep jutott és a háború alatt éppen olyan
sűrűn emlegetett volt, mint például a Tugela folyó, a mely az angol-boer háborúban
•csaknem olyan népszerű lett, mint például száz évvel előtte a Beresina, vagy napjainkban
a Yalu. Ma Lourenco Marques már számottevő tényező Kelet-Afrikában. A városban
mintegy háromezer európai él, köztük kétezer portugál, továbbá mintegy ezer ázsiai.
Ezeken kívül mintegy hatezer kaffer. Mit nem tud csinálni egy nyomorult négertelepből
•egy „jótékony" háború!

KAíTKR KUNYHÓ.
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ilyenkor elárulják, hogy lakott helyen vagyunk, a nagyszámú —
disznócsorda, a melynek hosszú testű, rövid lábú tagjai benépesítik
a békanyálas rothadt vizű mocsarakat a házak előtt. Ezekkel együtt
— ugyan egy mocsárban és ugyanegy időben — fürdik egy csomó
apró kaffer, négy-nyolcz-tíz éves gyermekek. A kis gyermek bájosságát nem volt képes lemosni a mocsaras víz és nem homályosították el a röfögő

fürdőtársak. Ezek az apró, meztelen, mocskos

apróságok, a tompa orral, a széles nagy szájjal, miközben koromfekete arczukból
voltak,

kivillog a szem fehérje,

mert — gyermekek

bájosak

és

kedvesek

voltak. A mocsarak meg az egész

környék félreismerhetetlenül elárulják, hogy Lourenco Marquesben
a malaria nagyon jól ismert betegség. Még a kokuszpálmák is olyan
szomorúan hajtják le fonnyadt koronájukat, mintha sajnálnák, hogy
ezen a helyen jöttek a világra és nem néhány fokkal magasabban
északon, közelebb az Egyenlítőhöz, a hol sokkal szebb hazát találtak
volna. Ha ezt a máskülönben gyönyörű fekvésű, földrajzilag rendkívül kedvező helyzetű és terményekben igen gazdag vidéket a
véletlen nem a portugálok, hanem valamely más nemzet kezébe
juttatta volna, akkor ma ez a rengeteg nagy parti terület, Mocambique — (1891 óta hivatalosan: Estato d'Afrika Oriental, KeletAfrikai Szabadállam),' már ugyanolyan magas fokon állana, mint a
többi szomszéd gyarmat az angolok vagy a németek birtokában.

Mint Portugália többi gyarmatait, úgy Mocambiquet is a véletlen
játszotta a portugálok kezére. A mikor ugyanis Vasco da Gama
Kelet-Indiából, pontosabban: Calicutból, Goaból, hazatért, a véletlen.
idehozta ebbe az öbölbe, a melyet

annak a tiszteletére,

hogy

a bennszülöttek meg az ott talált arabok szívesen fogadták őket,
Bahia da Boa Gentenek nevezett. Mai nevét az öböl onnan kapta,
hogy a portugál hajósok, a kik az Indiákra, főkép Goa városába
vezető útjukon az „Algoa" (Goa-hoz) öbölben pihentek (a melyet
Port Elisabethből már ismerünk), míg ellenben a Goaból hazatérő

NATAL. JUKULA-VIZESES.

KROKODILUS-VADÁSZAT.
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úton a most említett öbölbe —
pihenés végett. A városnak,
hajós
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De-la-Goaba — vitorláztak be

Lourenco Marquesnek is portugál

tette le az alapkövét, a melyet nagy szerényen a maga

nevére keresztelt. A Delagoa öböl történetében minket némileg
érdeklő mozzanat, hogy szomszédjaink, az osztrákok, itt is szerencsét
próbáltak egy időben a gyarmatosítással. A mikor ugyanis a portugálok részben politikai kényszer alatt, részint pedig azért, mert az
embereik rohamosan pusztultak a maláriában, visszavonultak,

az

osztrákok jelentek meg két hadihajóval és megtették Delagoa Bayt
osztrák területnek. A gyarmatbirtoklás dicsősége azonban itt is csak
pár évig tartott és az osztrák gyarmat ismét visszakerült a portugálok birtokába. Hogy több, mint háromszáz évvel ezután, mi,
a Kaiser utasai, még mindig nem sokkal többet láttunk az alapköveknél,
annak sem mi nem voltunk az okai, sem a boldogult Lourenco Marques,
hanem Portugália, a mely az ölébe hullott szerencsével sohasem tudott
másképen élni, mint — visszaélni.
A mintegy 800 ezer négyzetkilométer területű Mocambique,
a mely elég szerencsésen van beékelve
Közép-Afrika

meg

a Dél-Afrikai

német Kelet-Afrika, brit

Köztársaság

közé,

miközben

a partját csaknem 1800 mértföld hosszúságban mossa az Indiaióceán, ámbár valamennyi említett között a legrégibb gyarmat, úgy
elmaradt a szomszédjaitól

minden tekintetben, mintha nem is

ugyanegy világrészben feküdnének. A belsejét hatalmas és nagyobb
részükön hajózható folyók szeldesik, köztük a rengeteg Sambesi;
a belseje nagyobbára hegyekkel

borított és csak a parttal pár-

huzamos rész az, a mely a temérdek mocsár meg rothadó őserdők
folytán egészségtelen,
nyekben is —

malarias. A növényzete — hasznos növé-

tropikusán gazdag, buja. Allatokban talán egyik

leggazdagabb része Kelet-Afrikának; elefánt, viziló, orrszarvú, talán
a legkevésbbé kultivált Mocambiqueon van még a legdúsabban
képviselve. Ezzel szemben azonban meg kell említeni, hogy annál
szegényebb háziállatokban. így például szarvasmarha, juh olyan
kevés van Mocambiqueban, hogy az állomány nem fedezi a húsfogyasztást és vagy a Fokföldről vagy — Ausztráliából hoznak be
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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húst. Ásványokban

szintén nagyon gazdag és számos

folyójából

mossák az ararryat. A sambesimenti bennszülött asszonyok

olyan

régen mossák az aranyat, hog}^ ma már híres búvárok és aranymosók.*
Az egész gyarmatnak mintegy hárommillió lakosa lehet, a kik
között alig él ötezer fehér;

ezek

nagyobbára

időben, a mikor még a rabszolgakereskedés

portugálok.

virágjában

Egy

állott, több

IDYLL MOCAMBIQUEBEN.

volt a fekete is meg a fehér ember is. A fehér emberek azonban
olyan tömegesen hurczolták el a fekete lakosokat Brasiliába meg
Nyugot-Indiába, hogy csodálni lehet, hogy miképen maradt meg ennyi
fekete is. Hogy a mocambiquei földből még ma is olyan kevés
van művelve és hogy még ma is olyan sok az őserdő, ez onnan
ered, hogy Mocambiqueon két évszázadon át nem a föld s annak
a terméke volt értékes, hanem az ember. Az az ember ugyanis,
a kit — eladtak.

.

* Érdekes az aranymosás módja. Az asszonyok lapos, nagy követ vesznek a hátukra,
hogy ezáltal jó mélyen sülyedhessenek a vízbe; ha ismét a felszínre akarnak jönni,
akkor egyszerűen ledobják a nagy követ a hátukról.

PORT XATALTÓL

LOUREX^O MARQUESIG
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Ugyanilyenek a viszonyok a gyarmat északi felében is,
a tulajdonképeni Mocambiqueban,* a melynek hasonnevű fővárosát, Lourenco Marques elhagyása után, a negyedik nap estéjén
értük el.
* A gyarmat déli része a lourengo marquesi provincia. Legújabb időkben három
részre osztották a gyarmatot; ez a harmadik provincia a Sabi és Sambesi folyók közé
eső „Sambesia." Mind a háromnak egymástól független

külön kormányzója van. Meg-

jegyzendő, hogy a portugál kormány a gyarmat-provinciák kormányzójául
tisztikarából

a hadsereg

nevez ki olyanokat, a kik legalább öt évet töltöttek a gyarmatokon tény-

leges szolgálatban.

...,'. *-- •
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A négy napi út Lourenco Marquestől Mocambiqueig nem
ment egészen simán. Először azért, mert a mocambiquei csatorna
— négy-öt száz mértföldnyi széles viziút Madagaskar szigete
meg Afrika partjai között — szokásához híven jól megtánczoltatta a Kaisert. A mocambiquei csatornában ugyanis a víz, eltekintve attól, hogy úgy a délnyugoti, mint az északkeleti monszun
rengeteg hullámzást hoznak rajta létre, kisebb terjedelmű helyi
viharoktól is nagyon sűrűn van felkavarva. Két napon át, Sofala
és Quelimane között, tehát éppen a Sambesi folyam deltájának
magaslatán, a Kaiser őrületes módon hánykolódott a tomboló vihar
által felkorbácsolt csatorna vizén. Alvásról, étkezésről szó sem
lehetett. A hajón olyan sok volt a tengerbeteg, mintha csupa
szárazföldi ember lett volna, a kik először szállottak tengerre.
Megjegyzendő, hogy az utasok nagyrésze feketékből állott, néger,
kaffer, hindu és malayi utasokból. A tengeribetegség olyan, mint
a halál: nem tesz különbséget. A gyatra, kiéhezett hindu, meg
az önérzetes, erőteljes kaffer ezúttal testvéries egyetértésben együtt
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nyögött és riyöszörgött a széleshátú kínaival, a kit különben mind
a kettő egyenlően gyűlöl.
A

forróság

pedig

óráról-órára közelebb
már rég

elhagytuk,

rohamosan
jöttünk

röviddel

nőtt.

Egyrészt

az Egyenlítőhöz —
azután, hogy

azért,
a

mert

Baktérítőt

kijöttünk a Delagoa

Bayből — másrészt pedig, mert nemcsak a mocambiquei csatornában voltunk, hanem a mocambiquei áramlásban is. Ez a széles
és gyorsfolyású

áramlás egyik kifutó

ága az Indiai-óceán dél-

aequatoriális áramlásának, a mely Madagaskar északi csúcsán két
ágra oszlik. Az egyik ág, a Maskoren-áram, végigfut Madagaskar
keleti partján, a másik ága pedig, a mocambiquei, szorosan az
afrikai partok mentén fut le dél felé Afrika legdélibb csúcsáig, az
Agulhas-fokig,

a hol mint Agulhas-áramlás

ismét keletnek fordul

, és belevész a déli vizek hidegebb keleti áramlásába. A mocambiquei áramot nemcsak a melegebb vizéről lehet megkülönböztetni
az óceántól, hanem a színéről is. Tudniillik olyan gyönyörű sötétkék színe van, hogy egészen különválik a környékező óceán vizének zöldes-világoskék színétől. Hacsak a vize lenne meleg, az még
nem volna baj, de meleg, sőt tűrhetetlenül meleg a levegőoszlop
is felette. A helyzet tehát ez volt: óriási hullámzás, naponként
hatszor-nyolczszor

megújuló

zúgó eső, tűrhetetlen forróság, egy-

két száz tengerbeteg és ezek tetejébe egyszerre beállott a kellemetlenségek tetőfoka. Ugyanis egy capetowni angol —
bányamunkás —

a tengeribetegség

legsúlyosabb

látszólag

tünetei között

hirtelen meghalt. Jegyezzük meg: nem a tengeribetegségben pusztult
el, hanem a tengeribetegség tünetei között. Az illető ugyanis, a mint
a társai mondották, régi potator volt, iszákos a legnagyobb mértékben, a kin már otthon is — a Fokföld bányáiban — többször
tört ki a delirium tremens. Az illető ezúttal is, a Kaiseren, mértéktelenül ivott, részeg is volt, a mikor beállottak a hajón az említett
rendkívül súlyos viszonyok. A munkás, a kit különben is kínzott
a forróság, tengerbeteg lett, szünet nélkül hányt és a túlságos
megerőltetés következtében „megütötte a guta", mondották társai.
(A Kaiser orvosa azonban azt mondotta: megrepedt egy kis vér-

k'F.I.KT-AKklkWI

IIKGYI

KRDÖ.

GUMMI-FÁK.
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edényke az agyvelejében,
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miután az alkohol folytán a véredényei

úgy is el voltak rneszesedve; és valószínűleg

az orvosnak volt

igaza.)
Nem hiába mondják, hogy: mégis csak szép az élet a tengexen; de a tengeren meghalni — még szebb. Ez a részeges angol
munkás olyan temetést kapott, a melyért megirigyelhette

volna

akármelyik „hadastyán testület" tábornoka és a melynél különbet
nem kap a szárazföld egyetlen „Jótékonysági és Temetkezési Egylet" tagja sem. Tudniillik reggel hét
órakor, a Kaiser összes európai utasai
megjelentünk a fedélzeten; a hajó tisztikara díszben. A lobogót bevonták félárboczra, a hajó menetét meglassították, a zsákba varrt holttestet a ravatalra
helyezték és befödték a német feketefehér-piros lobogóval. A hajó kapitánya
elmondotta a halotti imát és két perczczel később a hajólépcsőnél leeresztett
holttest nagy zuhanással tűnt el a —
•mocambiquei áramlás sötétkék vizében.

ARAB DAU A I.ELETAFRIKAI PARTOKON.

Minél feljebb jutottunk a Mocambique csatornában, a mely
Mocambique vidékén a legkeskenyebb,*

annál érezhetőbb volt a

rohamos áramai és örvényei miatt különben is hírhedt mocambiquei
áramlás. A hajózást máskülönben is nehézzé tette — különösen
éjjel — a temérdek „dau" — az arabok apró vitorlás járműve —
a melyek százával

hajtatták

magukat lefelé

a kedvező áramlás

által, vagy pedig lavíroztak föl és le a Majungo és Mocambique
közötti szoroson. Az

arab befolyást,

a mely egykoron erre az

egész vidékre kiterjedt volt, ezúttal először láttuk Afrika keleti
partjain. Az

arabok ugyanis,

ámbár a régi

dicsőségük

nagyon

* Majungo — Madagaskar szigetén — és Mocambique között a csatorna csak
négyszáz mértföld széles, holott lejebb délen eléri a nyolczszáz mértföldet is.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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letűnt, ma is jelentékeny szerepet játszanak ezeken a vidékeken. Bámulatos az a vakmerőség, a melylyel nekimerészkednek
az őceánnak parányi járműveiken. Aránylag igen kicsiny hajójuk
— inkább csak nagy bárka, — akkora vitorlákkal van felszerelve,
akár egy hadi brigg, vagy shooner. A hajó parányi teste az óriási
vitorlákhoz viszonyítva azt a benyomást kelti, mintha a fecske a
sas szárnyaival repülne.

Mocambique kikötőjének megközelítése nem könnyű feladat.
A szigeten fekvő város előtt, a szárazföldi part közvetlen közelében, számos kisebb-nagyobb sziget, korallzátony és homokpad
fekszik, a mely utóbbiak a már többszörösen említett tengeráramlás
következtében alakjukat és magasságukat folyton változtatják. Itt a
legrészletesebb térkép is kevesebbet használ, mint egy élő kalauz.
A kalauzok többnyire arabok, a kik bámulatos szimatjukkal és
megfigyelésükkel számon tartják a homokpadoknak úgyszólván
napról-napra változó alakulásait. A legelső, a mi feltűnik azon a
szigeten, a melyen Mocambique városa fekszik, a hatalmas, de
otromba világítótorony, Sao Jorge, azután a szintén hatalmas, de
ugyancsak esetlen és otromba erődítmény, Sao Sebastian, a melyet
a portugálok még a XVI. században — Albuquerque idejében —
építettek, védelmül az akkor még félelmetes arab törzsek támadásai
ellen. Azután egyenként tűnnek fel a gyér pálmasudarak között
Mocambique házainak lapos tetői. A Kaiser bekanyarodik egy keskeny tengeröbölbe, a melyet egyik oldalról a Mangrove-erdőkkel
sűrűn benőtt szárazföldi part, más oldalról alig öt-hat mértföldnyi
hosszú lapos korallzátony határol. Ennek a korallzátonynak a nyugoti
partján, szemben az afrikai szárazfölddel, fekszik Mocambique városa,
typusa azoknak a gyarmati portugál telepeknek, a minőket már
láttunk' Braziliában, vagy Afrika nyugoti partján, Angolában.
A mintegy öt-hatezer lakosú városban, a kiknek túlnyomó
része bantu néger és suaheli, továbbá arab és. indus, mintegy két-
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háromszáz európai él, főképen portugálok és nagyon kevés német,
egy-két hollandi és franczia. (Ma már mintegy 10 ezer lakosa van
Mocambiquenek, mintegy ötszáz európaival. A régi lakosság újabb
időben néhány száz kinai kulival is gyarapodott.)
A portugálok "főképen hivatalnokok vagy kiskereskedők, a kik
a hindu kereskedőkkel á kisebb üzleteket bonyolítják le, míg az

UTCZA MOCAMBIQUEBAN.

Európával meg Indiával fennálló

nagy világforgalmat

a néhány

német és franczia nagy czég közvetíti.
Újabb időkben a portugál kormány igen észszerűen gondoskodik a gyarmat benépesítéséről. Hogy tudniillik vagyontalan portugáloknak a letelepedését elősegítse, a kivándorlókat ingyen szállítják
Mocambiqueig, vagy Lourenco Marquesig;

adnak nekik tizenöt-

huszonöt ha. földet, ingyen építtetnek nekik lakóházat és az első
éven át ingyen kapnak élelmiszereket, vetőmagvat és ültetni való
növényeket. Gondoskodik azonban a kormány a „nagy

czégek"

letelepedési módjáról is. Ezeknek a nagy társulatoknak

ugyanis

rengeteg területű földeket adnak bérbe, arányleg

csekély bérért.
58*

460

GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

így alakultak újabb

időkben azok a nagy társulatok, a melyek

portugál vagy angol pénzen művelik a gyarmat belsejét.

Ilyenek

például a „Companhia do Nyassa", a mely egy millió font sterlinggel megalakulva,

kétszázezer négyzetkilométer

területű földet

MOZAMBIQUE. KELETAFRIKAI TÖRZSBELIEK KUNYHÓJA.

vett bérbe; a „Companhia da Sambesia", százötvenezer

négyzet-

kilométerrel; a „Companhia de Mocambique", angol-franczia-portugál társulat, a mely ugyancsak egy millió font sterlinggel 160 ezer
négyzetkilométer területet vett bérbe.
A portugál gyarmat termékei nagyobbrészt Mocambique kikötőjén át jutnak ki a .forgalomba, a mennyiben a tartomány belsejéből
először a közeli Parapato kikötőbe hozzák — Mocambique közelében a szárazföldi

parton — innen áthozzák Mocambiqueba, a

hol a temérdek és igen sokféle árú véglegesen kerül hajóra, Európa
vagy Ázsia számára. Hogy mi mindent visznek ki a portugál gyár-

LOUREN9O MARQUESTŐL MOCAMBIQUEIG
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mátokról, azt megláthatni a mocambiquei rakparton, a hol a berakodásra készen az árúk óriási garmadába rakva feküsznek. Temérdek
kukoricza, rizs, köles, gyapot, kávé, gummi, kopál és más gyanták,
teknősbékahéj, szárított bőrök és szárított halak, elefántcsont- és
viziló agyarak; továbbá fémek, főképen arany és réz, salétrom,
A nyitott szérűkbe és pajtákba rakott temérdek árú sajátszerűen
kellemetlen és már messziről megérezhető illatot áraszt; sőt

ZEBRA-OKTATÁS.

némely árúhalmaz közelében, mint például a szárított halaknál,,
bőröknél meg a teknősbékahéjaknál, valósággal émelyítő a nehéz
bűz. Az ott foglalkozó feketék, kafferek, suahelik, négerek határozottan nem járulnak hozzá, hogy a kellemetlen bűz, a mely a
tökéletes szélcsend folytán mozdulatlanul fekszik az árú meg az
emberek körül, kevesebb vagy enyhébb legyen.
A kit azonban ez nem érdekel, az a hajóról, a mely a St. Georgeés San Yago apró szigetek közötti kikötőben horgonyoz, a városba
akar jutni, ezt sokkal szebb és kellemesebb úton is megteheti.
A hatalmns erődítmények mellől — a melyeknek köveit annak
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idején az anyaországban faragták ki és számozva hozták ide, a
hol csak egymás fölébe rakták — szép, sűrű fasor vezet a városba
a nagy kiterjedésű víztartókhoz — a bassinekhez — a melyben az
esővizet gyűjtik meg ivóvíznek. A cisternán túl kezdődik a tulajdonképeni város, hamisítatlan ősrégi portugál gyarmati jelleggel:
tudniillik sűrűn egymásmelleit álló földszintes, apróablakos házak,
pirosra, kékre, zöldre és sárgára festett falakkal. Az ablakokban
virágcserepek, a virágok felett pedig kikandikáló női fejek, kissé
sárgás árnyalatú, de mindig sötétbarna arczbőrrel és bodros, borzos
frizurával, a melyről sohasem lehet tudni, hogy rendbe lett-e már
hozva, avagy már ismét borzos. A főút tágas négyszögű térségre vezet, a melynek íikuszain, tamarindáin és különböző pálmafajtáin meglátszik, hogy nagy gonddal ápolják. Az ápolók azonban
nem a portugálok, sem a városi hatóság, hanem az a néhány
nem-portugál európai, a kiknek villa módra épült lakóházai meg
terjedelmes raktárai messzire esnek ugyan a főtértől, de azért érdekükben áll, hogy tartózkodóhelyüknek legalább ez az egyetlen
üdülőpontja európai színvonalon álljon. Ugyancsak a főtéren áll
a Kathedralis, Mocambiquenak legrégibb főtemploma, a mely
állítólag még korábban épült, mint a tengerparti erődítmények.
Tehát elég régi. Ugyancsak ilyen régi épület a főtemplommal
szomszédos kormányzói palota, egy egykori jezsuita kollégium, a
melyet viszont a portugál gyarmat legelső erődítményéből alakítottak át a jezsuiták házává.
A mire igen nagy szüksége volna Mocambique városának,
tudniillik egy-két nagy kórházra, az itt nincs. A rendkívül egészségtelen környezetű és talajú városban, a melyben főképen a malaria
pusztít egész éven át, a betegekről épp oly kevéssé gondoskodnak,
mint arról, hogy az emberek ne betegedjenek meg. Pedig mennyi
a beteg! Az utczán ődöngő gyérszámú fehér nem is fehér, hanem
szürke, vagy fakó. Az apró termetű portugálok ugyanis, a kiknek
az arczszíne már „hazulról" sötétbarna, kissé sárgás árnyalattal,
néhány évi tartózkodás után a gyarmaton a beállott és átszenvedett
betegségek és egyáltalában igen kedvezőtlen éghajlati viszonyok
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folytán megfakulnak; a más nemzetiségű fehérek pedig, a kiknek
acclimátizálódó képessége meg ellenállási ereje még kevesebb mint
a portugáloké, még többet szenvednek egészségükben.

Jóformán

elmondható, hogy a Mocambiqueban élő európaiak között alig van
egy-kettő, a ki valamiképen meg nem sínylené az

egészségtelen

klímában töltött éveit.
Sajátságos tünemény, hogy a tropikus gyarmatok kedvezőtlen
klímáját az észak-európai nemzetiségek sokkal rosszabbul

tűrik,

ELEFÁNTCSONT KARAVÁN BAGAMOYO VIDÉKÉN.

mint a déli európaiak. így például a szívós erős skandináviai, akár
svéd, akár norvég vagy skót, orosz, sokkal nehezebben alkuszik
meg Afrika klímájával, mint például az amazoknál határozottan
gyengébb portugál, spanyol, görög, vagy olasz. Ugyanazok az északiak, a kik bámulatraméltó hősiességgel és mondhatni emberfeletti
erővel küzdöttek meg az északi és a déli sarkvidékek óriási nehézségeivel, valamint a sarki expedíciókkal járó példátlan nélkülözésekkel, a nélkül, hogy testileg vagy lelkileg megsínylették volna az
évekig tartó nélkülözéseket és szenvedéseket, ugyanezek a nemzetiségű emberek rosszabbul tűrik a gyarmati éghajlatot, mint a náluknál
sokkal gyengébb — még pedig nemcsak testben, de lélekben is
sokkal kevésbbé ellenálló — déli nemzetiségűek. Hogy ezt a különbséget nem az a néhány fok teszi, a mennyivel a déliek közelebb
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esnek az Egyenlítőhöz, mint amazok, az nyilvánvaló. Egészen más
okok lehetnek itt a tényezők.
A város egészségtelen viszonyait nagyban emeli az a körülmény, hogy térszűke miatt a bennszülöttek városrésze az európaiak
közvetlen közelébe esik. Az együtt élő kafferek, suahelik, négerek
és hinduk mintha versenyeznének abban, hogy melyik szennj^esebb,
piszkosabb. A kunyhók apró kerek kis tákolmányok; belőlük akárhány félig a földbe ásott. Néhány czölöpöt összekötnek valami rosttal,
ezt agyaggal, vagy sárral betapasztják és pálmalevelekkel befödik

KÉT RÉGI CZIMBORA.

és készen van a lakóház. A hol a pálmalevelek nagyon elszáradtak
vagy összezsugorodtak, az ott támadt rést rongygyal befödik, vagy
egyszerűen üresen hagyják. Az egyetlen helyiségből álló lakóházban
természetesen

együtt él az egész, család: emberek, gyermekek,

disznók és a majorság. Mindezeknek a bennszülött —

falvaknak

azonban egy közös vonás adja meg azt a jelleget, a melynél fogva már
a közelükbe jutás is végtelenül kellemetlen. Tudniillik az illemhelyek

Mümelléklet Gáspár Ferencz A FÖLD KÖRÜL czímű munkájához.
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teljes hiánya és a lakók hihetetlen lustasága és indolentiája. Az
ebből beállott viszonyok aztán egyszerűen leírhatatlanok.
A

piszokkal együtt jár egy másik csapás, a legyek légiója.

A mocambiquei néger városrész e téren való jellemzésére egyetlen
szó a legtalálóbb: — fekete. Fekete a legyek légiójától. A be nem
fedett élelmiszereket éppen úgy elborítják, mint az alvó vagy az
anyjuk mellén éppen táplálkozó csecsemőnek az orrát, szemét. A kis
fekete nebuló azonban éppenséggel nem
zavartatja magát a kellemes foglalkozásban, a tápláló anya pedig egyetlen mozdulattal nem iparkodik a gyermek arczáról

elűzni

a hemzsegő

legyeket.

Különben sem lenne értelme, mert egyrészt olyan hiábavaló munkát végezne,
akár mintha a levegőt akarná elhajtani

ÉRTÉKES VADÁSZZSÁKMÁNY.

a

,

gyermeke

környezetéből, másrészt

pedig, mert egyébbel

van

elfoglalva. Tudniillik a saját

fejének

bodros vagy gyapjas hajzatában babrál a kezével, a hol szintén
számos parazitával kell bíbelődnie. Ha az ember csak pár perczig
látja a legyeknek és az élősdieknek ezt a kézzel fogható életmódját, még órákkal későbben is megérzi a — viszketegséget.

Az újabb időkben egész Afrikában

mutatkozó hatalmas len-

dület folytán a portugál gyarmat viszonyai is kezdenek emelkedni.
Első sorban a kereskedelem, s a hajózási forgalom emelésére fektetik a fősúlyt. Az ebben való törekvésüknek néhány merész példája
már is megvan. így például Mocambiquekal szemben a szárazföldön
fekszik egy parányi város, Mesaril. A sziget és a szárazföld között
fekvő csatorna ezen a helyen oly keskeny, a víz pedig olyan sekély,
hogy létrejöhetett a merész terv, hogy ezt a csatornát áthidalják.
A

terv kiviteléhez hozzá is fogtak;

a két végponton, tudniillik

Mesarilban és Mocambiqueban két-két hatalmas kőből épített hídDr. Gáspár F . : A föld körül. II.
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oszlop látható. Hogy azonban a híd mikor fog elkészülni, arról a
mocambiquebelieknek sejtelmük sincs. A második merész terv, a
mely hasonlítlanul merészebb az iméntinél és majdnem világfontosságú, már sokkal előrehaladottabb állapotban van. Hogy érthető

„IDILL" MOpAMBIQUEBAN.

legyen, milyen nagyszabású ez a terv, milyen merész s milyen
nehéz a kivitele, előbb ismernünk kell a színteret, a melyen ezt a
tervet megvalósítják. Tudniillik hidat építenek a Sambesi folyó fölött,
Afrika belsejében a portugál gyarmaton.
Tudvalevő dolog, hogy Cecil Rhodes, az „afrikai Napoleon"
fejében született meg az a terv, hogy vasutat vezessenek végig
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-— Afrikán. (Hogy mennyiben érdemli meg Rhodes az afrikai Napoleon
melléknevet, azt mi nem tudjuk, hanem hogy vasúttal akarta összekötni Cairot Captownnal, hát ez valóban — Napóleoni gondolat.)
Hogy miképen tervezik ezt a trans-afrikai vasútat megalkotni, északról
délre és miképen akarják ebbe belevonni azt a másik trans-afrikai
vasutat, a mely viszont kelet-nyugoti irányban metszené át Afrikát
a Congo államon keresztül, arról már tettünk említést. A számos
kisebb vonalon kívül az egyik fővonal, a mely már kezdete a
tervbe vett rengeteg vasútnak, Capetowntól Buluwayoig meg is
van, a forgalomnak át is adatott, s a másik ágát Buluwayotól
Beiráig, az Indiai-óceán partján, a Sambesi torkolata közelében,
rövid idő múlva szintén átadják a forgalomnak. A vasút további
építésének azonban az északi irányban rendkívül nehézségek állanak
az útjában, a mely akadályok között első sorban állanak a rengeteg
őserdőségek, óriási hegyek és tavak és temérdek nagy folyó. Ezen
utóbbiak között első helyen áll a Sambesi, ez a vad és rakonczátlan
folyam, a mely éppen keresztbe fekszik a tervbe vett vasút vonalán.
A Sambesi ugyanis háromezer kilométer hosszúságban húzódik
végig a fekete földrészen; a mire megérkezik az Indiai-óceánhoz,
•olyan hatalmas folyammá nő, hogy a deltája ötezer négyzetkilométernél nagyobb területet foglal el. A Sambesi pályája nagyon
kalandos; majdnem olyan, mint a milyen, a Livingstone útja volt
Közép-Afrikában, a mikor ennek az akkor még alig ismert folyónak
.a futását meg a híressé vált esését tanulmányozta. Hogy tulajdonképen hol ered a Sambesi és számos mellékfolyója közül tulajdonképen melyik a bölcsője, azt még ma sem tudják. Csak egy bizonyos,
az, hogy a Sambesi telivér — portugál folyam. Mert ha akár a
Kabonpo a főforrása, akár a Liambey-Liba, akár a Lungue-Bungo,
azért mégis portugál eredetű, mert ezek a vitás főforrások valamennyien a nyugot-afrikai Angolában — tehát portugál földön —
•erednek. Egyesülésük után jó darabig folytatják az útjokat KözépAfrikán keresztül angol területen, de Zumbonál már ismét portugál
területre ér a Sambesi, a melyen be is fejezi pályáját.

Ugyancsak

portugál területen van a Sambesi esése, az a kolosszális zuhatag,
59*
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a melyet fölfedezője,

Livingstone, az angol királynő tiszteletéré

Victoria-zuhatagnak nevezett el. A Victoria-zuhatag páratlan a maga
nemében, mert a zuhatagok eddigi királyát, a Niagarát, sok tekintetben fölülmúlja.

A zuhatag előtt a Sambesi még mintegy ezer

méter magasan folyik a tenger színe fölött. Közvetlenül a zuhatag
előtt a folyam 1808 méter széles és 119 méter mély. Ez a rengeteg
víztömeg egész szélességében

zuhan le egy 120 méter mélységű

A SAMBESI HÍDJA.

katlanba, a mely azonban alig szélesebb 40 méternél. Azt a rengeteg
hatást, a melyet a lezuhanó kolosszális víztömeg létrehoz, nagyban
emeli az, hogy a szűk katlan, a melybe a Sambesi lezuhan, közvetlen ezután egy erőset kanyarodik. A felcsapó hab olyan magas,
hogy a katlant színültig megtölti és a lezuhant víztömeg úgy zúg,
meg forr és kavarog benne, hogy a nevét: „boiling pot" (forraló
fazék) teljesen joggal viseli.
Nos, a fentebb említett nehéz terv abban áll, hogy ezt az
esést, illetőleg a zuhatag után következő katlant áthidalják, hogy
a Capetownból jövő vasút zavartalanul folytathassa útját a Sambesin keresztül Cairo felé. A Sambesi fölött épült híd a legmagasabb lesz a világon. Magas vízállásnál 190 méterre lesz a híd teste

AZ ELSŐ VONAT A SAMBESI H1D|ÁK.
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a Sambesi tükre fölött, míg alacsony vízállásnál

210 méter a víz

fölötti magassága. A híd csak 220 méter hosszú lesz; ezen a téren
tehát nem impozáns, de magasságánál és az alatta elterülő látványosságnál fogva a világ legcsodálatosabb alkotása lesz. Hogy miryen
más világ alakul itt, ha majd a transafrikai vasút tényleg megvalósul, azt ma még elképzelni sem lehet. A mikor Livingstone járt
itt, akkor a Sambesi szigetein vízilovakon meg krokodilusokon kívül

FLAMINGÓ-CSOPORT.

más lény nem élt a környéken; Livingstone még bennszülöttekre
sem akadt ezen a vidéken.* Ma még csak néhány portugál telep
van a Sambesi mentén, a melyeken büntetésből idehelyezett portugál katonatisztek parancsnoksága alatt néhány néger család tengeti az életét. A rabszolgakereskedés idejében ezek a telepek, mint
például Sena, Tete és Zumbo aránylag viruló telepek voltak. A még
* A Victoria-esés
ezelőtt bevéste
partján.

közelében

még áll az a fa, a melybe

nevének a kezdőbetűit, a mikor

Livingstone

50 évvel

hónapokon át táborozott a Sambesi

A SAMBESI FOLYAM „VICTORIA" ESESE.
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romokban meglévő tropikus „paloták" mutatják, hogy az akkor itt
élő fehérek nem kímélték az óriási költségeket, a melyekbe a Sambesi mentén folytatott fényűzéses és kényelmes életmódjuk került.
Ma ezekből a villákból és palotákból csak annyi van meg, a menynyit meghagyott a termiták, meg az idő foga és az egykori tulajdonosok ivadéka összekeveredvén a környékbeli bennszülöttekkel,
a négerekkel egy színvonalra sülyedtek.
Ha azonban meg lesz a vasút a Sambesin keresztül és ha
majd a cairoi Shepperd Hotel vendégei az elegáns és kényelmes
Pullman Cárokban „lerándulnak" Capetownba, miközben egy-két
napi pihenőre kiszállnak a „Victoria Fall"-nál, akkor megtörténhetik,
hogy azon a szigeten, a melyen ma vízilovak és krokodilok tanyáznak, már elegáns hotelek fognak állani az elkényeztetett vendégek
rendelkezésére és kényelmére és megtörténhetik, hogy a hol Livingstone emberei, az afrikai bennszülöttek halomra pusztultak a gyilkos klíma alatt, ott sanatoriumok lesznek, a hova, majd az afrikai
partokon megbetegült fehérek üdülni és gyógyulni mennek.
Már az utolsó évtizedben is nem sejtett módon nőtt a forgalom a Sambesi folyón, meg a nagy mellékfolyóján, a Shirén, a mely
víz lefolyása a rengeteg Nyassa tónak és ennélfogva
nyen hozzáférhető út Afrika belsejébe.

eléggé köny-

Míg a 80-as

években a

Sambesi alsó részében csak elvétve fordult meg egy hajó, a mely
-a ki- és beviteli forgalmat tartotta fenn a parttól távolabb eső területekkel, ma már egy egész flotilla jár a Sambesin. Több mint
harmincz hajó van csupán a Sambesire berendezve, nagyobbára
angol lobogó alatt. Képzelhető tehát, hogy hova fog fejlődni a
•Sambesi, egykoron a krokodilok és vízilovak tanyája, ha a tervezett transafrikai vasutak majd tényleg megvalósulnak.
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A Kaiser útiterve szerint Mocambique után Dar es Salaam
következett volna, egy fejlődésnek induló telep Német-Kelet-Afrikában.
Valamely oknál fogva azonban a Kaiser megváltoztatta útitervét,
Dar és Salaam a programúiból kiesett és így a hajó

egyenesen

Sansibarba tartott. A forgalom ezen a partrészen igen nagy; eltekintve attól, hogy számos kisebb hajó bonyolítja le a helyi forgalmai,
a melynek véghatárai Sansibar és Durban a natali öbölben, a mi
hajónkon, a Kaiseren is nagy volt a ki- vagy beszálló utasok forgalma. Mocambiqueban jelentékenyen megnőtt az utasok száma,
•foképen a színes bőrűeké. Négerek, hinduk, kínaiak, malayok, suahelik s arabok szállottak fel számra nézve mintegy kétszázan. A
felszálló arabok — mintegy ötvenen — élő tanúságai voltak annak,
hogy az egykoii élénk arab mozgalom és érintkezés, a közeli arab
partokkal még ma sincs szűnőben.
Afrika

partja talán sehol sem annyira tagolt, szaggatott és

sziklákkal, korákátonyokkal ellepett, mint ezen a vizén, a hol most
jártunk. Ezek a buja növényzettel borított kisebb-nagyobb szigetek,
zeg-zugos öblök, meg a köztük húzódó tekervényes csatornák kitűnő
búvóhelyei
jövedelmező

azon hajóknak,

a melyek az egykor

és őszinte nyíltsággal

még ma is folytatják,
őrzésére hadihajók

folytatott

oly

fényesen

rabszolgakereskedést

persze titokban és dugva. E hajók ellen-

czirkálnak a vizeken, a melyek kérlelhetlen

szigorral büntetik a rajtacsipett rabszolgakereskedőket. A rajtacsipett
hajók személyzetét elfogják, a vezetőket minden czeremonia nélkül
felkötik a vitorlarúdra, a „dugárút" (a rabszolgákat) átviszik saját
hajójukra, az elfogott hajót pedig felgyújtják

és elsülyesztik.
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véletlen sajátságos játéka, hogy ezen utunkon éppen oly nemzetiségű hadihajókkal találkoztunk legsűrűbben, a mely nemzet annak
idején a legnagyobb mértékben foglalkozott a rabszolgakereskedéssel és a hoszú időkig fennállott nagyságát éppen ennek az üzleti
ágnak köszönhette, tudniillik portugál hajókkal. A Delagoa-öböltől
Sansibarig'három olyan portugál korvettával találkozunk, a melyek-

FLAMINGO-VAD ASZOK.

nek hivatásuk — eltekintve attól, hogy különben is állomáshajók
voltak a portugál gyarmatokon — főképen a rabszolgahajók ellen•őrzésében áll. A mint később hallottuk, mind a három, a Limpopo,
a Sambese, meg a Zayre, sikerrel járt künn a tengeren, a mennyiben összesen

mintegy négyszáz feketét mentettek ki az ember-

vadászok kezei közül.
A velünk jött hindu csapat sok bajt okozott a Kaiser kapitányának. A maláriától, éhségtől, meg a nélkülözéstől nagy mértékben
-elcsigázott hindukból, immár a harmadikat temetjük el a tengeren.

SANSIBARBAN
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Az elhaltaknak vagy nem volt semmiféle rokonuk, vagy más hozzátartozójuk

a hajón, vagy pedig a hinduknak az elhaltak iránti

végtelen közönye okozta-e, de annyi tény, hogy az elhalt hindunak
a tengerbe való temetése olyan kevés benyomást tett a honfitársakra,
mintha akár egy élettelen tárgyat

dobtak volna a vízbe. Lehet,

hogy azért viselkedtek így, mert a holttesteket nem a rituális módon
adták át az örök enyészetnek, azaz: hogy nem máglyán égették
el őket, a mint odahaza szokták, Indiában, és a szertartás nélkül
megtörtént temetéseket nem tartották törvényesnek és természetesnek.
Mindenesetre azonban úgy a hajók személyzete, mint mi utasok alig
vártuk, hogy beérkezzünk Sansibarba és megszabaduljunk a hinduktól.

Pálmáktól körülvett halmon fekvő, tömör kőház volt az első
épület, a melyet Sansibar városából a tengerpartról észrevettünk.
Ez az épület a tengerbe legmélyebben benyúló földnyelv csúcsán
feküdt, a mely földnyelv

mögött Sansibar város kikötője fekszik.

(Ezen földnjrelv és az afrikai szárazföld között a távolság mintegy
harmincz tengeri mértföld.) Csak ennek a földnyelvnek a megkerülése
után tűnik fel a város, meg a kikötő teljes képe.
Az előttünk feltáruló kép meglepően élénk, szép és érdekes.
A mystikus Kelet, az érdekes Afrika és a modern Európa találkoznak ezen darabka földön, Sansibar városában és az előtte elterülő
kikötőben. A kikötőben számos nagy oceántjáró személy- és teherszállító hajó horgonyoz, tekintélyes nagyságú hadihajók, különböző
európai nemzetiségű lobogóival, és ezekkel szemben, a kikötő keleti
oldalán egész flottája az apróbb dauknak, a nagyvitorlájú

és kis-

testű hajóknak, a melyekkel oly sűrűn találkoztunk a mocambiquei
csatornán. Közvetlenül a víz partján fekszik a város, a melynek
kőházai éles fehér vonalként tűnnek fel az erős napfényben és a
sötétkékes zöld víz keretében. Valamennyi épület közül legkimagaslóbb és legszembetűnőbb egy fehér magas épület, két-három sorban
körül futó erkélyekkel: a sansibari szultán palotája.
Még jóval azelőtt, hogy a Kaiser horgonyt vetett, még mialatt
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lassan felvonult a kikötőben horgonyzó gőzösök és vitorlások között,
hogy elérje a számára kijelölt horgonyzóhelyet, tuczatszámra vették
körül a csónakok a hajókat, egymással versenyezve az evezésben,
a kiabálásban, hadonázásban. Árúczikkeiket kínálták és szolgálataikat
ajánlották föl s miután mind a kettőből jelentékenyen több volt a
kinálat mint a kereslet, képzelhető, hogy mily éktelen lármával folyt
le az adás-vevési üzlet, a mely egyelőre csupán a kínálatra szorít-

SANSIBAR. A NÉMET CONSULATUS.

kozott. A csónakosok, tudniillik azok, a kik járműveiket kínálták,
hogy partra szállítsanak bennünket, csaknem

kizárólag

suahelik,

(helyesebben: vasuhelik, parti lakók); a többiek pedig hinduk, shinga-'
lezek, kínaiak, négerek. A hinduk és a shingalezek legfürgébbek; még
menet közben elhódították a lépcsőket és még a horgony le sem
volt bocsájtva, a mikor árúczikkeikből már valóságos bazárt raktak le a fedélzetre. Már első pillantásra meglátszott a kirakott
áruikon, hogy tolakodásuk a tapasztalataik folytán indokolt és jogosult;
a szemlére kirakott árúczikkek ugyanis olyan csinosak, szépek, újak
és érdekesek, hogy tényleg nehéz az ellentállás és alig akad utas, a ki
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szárazon megmenekül. Csakhogy nem ilyen hamar. Előbb jön — Sansibar, azután a bevásárlás.
A velünk jött arab utasok tapasztaltabbak voltak a kiszállásban, mint mi fehérek. Jóllehet mi már útközben, egy nappal Sansibarba érkezésünk előtt, mindent elkészítettünk, hogy a beérkezés
után azonnal elhagyhassuk a hajót (tudniillik a nagyon kevert utazóközönség, de főképpen a temérdek patkány, a melyek hihetetlenül
garázdálkodtak az egész úton, nagyon kívánatossá tették, hogy
minél előbb partra szálljunk), azért az arabok megelőztek bennünket. A míg mi európaiak főképen azzal voltunk elfoglalva, hogy
átvegyük a számunkra érkezett leveleket, a melyeket úgy itt, mint
mindenütt az illető konzulátusok a legnagyobb
úgyszólván

vendégszeretettel

párosult

előzékenységgel,

előzékenységgel

hoztak a

hajókra, addig az arabok egy nagy csoportban együttesen hagyták
el a Kaisert. A kivonuló arabokban rá sem ismertünk a mi útitársainkra. A mikor Mocambiqueban hajóra szálltak, nagyon igénytelen
egyszerű öltözetben, majdnem piszkos fehérneművel jöttek a hajóra,
kezükben vagy a vállukon egy-egy bátyúval. Most pedig hófehérre
mosott hosszú ruha volt rajtuk, e fölött hosszú selyemfelöltő; a
fejükön

újdonat-új turbán, hófehér tekercscsel, a kezükben pedig

nem bátyú, hanem díszesen kirakott markulatú görbe kard, ugyanilyen díszesen kirakott bőrtokban. Alighanem a sansibari szultán
jelenléte a városban, volt az oka ennek a nagyszabású átváltozásnak.
A csónakjaikat kináló suahelik között egy sötétfekete, villogó
szemű, okos arczú 17—18 éves fiúra esett a választásunk, a ki
fiatal kora daczára olyan méltóságteljesen és parancsolólag viselkedett a többi evezősök közt, mint egy haditengerészeti altiszt a
közönséges matrózok között. Az evezősök

egyenruhája

egyetlen

szál hosszú ingből állott, az evezőt pedig mesterileg kezelték. A
velünk együtt induló evezősök között megindult a spontán versenyzés, a melyet ezek a fekete csónakosok olyan buzgalommal folytatnak — nemcsak itt, hanem Kelet-Afrikának és az Indiáknak talán
valamennyi kikötőjében — mintha külön versenydíj lenne kitűzve
az elsőségre. Természetes, hogy Ali •— magától értetődik, hogy így
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.

61

RÉSZLET SANSIBARBÓL.

SANSIBAR KÖRNYÉKE.

484

GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

hívták, hiszen ötven arabból, ha mindjárt csak suaheli is, legalább
negyvenet Alinak hívnak — az első volt. Az a kis mellékkörülmény, hogy az erőltetett evezéstől a mi fehér ruhánk csupa víz
lett, az ő fehér ingok pedig szárazon maradt, őt egy cseppet sem
hozta zavarba;

legfeljebb nagyokat nevetett rajtunk, teljes nagy-

ságban mutatva irigylésreméltó/'hófehér

fogsorát.

Sansibar tulajdohképen annyit jelent: Zendsch-Bar, a „feketék
országa",

a hogyan

az arabok egész Kelet-Afrikát

nevezték

és

a mely név végül csupán Sansibar szigetére szorítkozott, a melyet
a bennszülöttek Ungudsának neveznek. Az arabok tudniillik már
ősrégi

időkben

mélyen

délre . hatoltak le Afrika

keleti

partján;

levitorláztak Cap Corrientesig* és Madagaskar déli csúcsáig. Mikor
aztán az islam terjedésének

befolyása

alatt az egyes

szétszórt

törzsek egy egységes egészszé tömörültek, a keletáfrikai felső kétharmadán önálló államokat alapították és városokat építettek. így
jött létre Sansibar is, a melyet a hódító portugálok ellen is sikerrel
tudtak megvédeni és birtokukban megtartani. A XVII. század utolsó
évtizedében a keletafrikai

mohammedánok a keletarábiai maskati

imámot hívták meg," részben segítségül

az idegen fehérek elleni

védelemre, részben, hogy legyen nekik is imámjuk.** Ezen időtől
kezdve a legújabb időkig Kelet-Afrikának ez a keskeny parti része
— és vele együtt Sansibar szigete — a maskati imám fenhatósága
alá tartozott. Sansibar a múlt század harminczas éveiben válik ki
ebből az imámságból, a mikor ugyanis Seyid Said szultán Maskatból
átköltözött a szigetre és Sansibart tette meg „fő- és

székvárosává".

* Cap Corrientes azon földnyelv csúcsa, a mely a jelenlegi portugál gyarmat
legdélibb részén fekszik, közel a Delagoa-öbölhöz. Az arabok „Bánat-fokának" nevezték, vonatkozással arra, hogy az a merész hajós, a ki olyan távolságra merészkedett
levitorlázni, rendesen megbánta, mert nem igen jöhetett onnan vissza.
** Imám a mohammedánusok vallásos és politikai életében nagy szerepet játszó
magasrangú egyéniség; körülbelül megfelel a vezér, fejedelem vagy előljáró fogalmának.
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Az addig egészen afrikai színvonalon álló sziget, illetőleg város,
. ezen időtől kezdve belevonatott az általános nagy

világforgalomba,

s egymásután telepedtek le az európaiak, főképen angolok, francziák,

SANSIBARI BENNSZÜLÖTTEK.

németek. Seyid Said halálával az ázsiai (arab) és az afrikai imámság

kettészakadt

és Sansibar

szigete,

meg a hozzátartozó

kisebb sziget, önálló szultánátus lett. Mikor a nyolczvanas
végén" az utolsó szultán meghalt, akkor a keletafrikai
való angol és német beavatkozások

két
évek

ügyekbe

már nagyon előre haladott

stádiumban állottak, a mennyiben mind a két nemzet óriási terű-

SANSIBARI KERESZTÉNY GYERMEKEK OKTATÁSA,
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leteket hódított Afrika
a szárazföldi

rengeteg

testéből, a mi

által

Sansibar

partvidékét elvesztette. Nem maradt belőle

mint maga a fősziget

és néhány apróbb körülötte. Az

egyéb,
1890-iki

angol-német egyezség folytán, a sansibari szultánátus angol fenhatóság alá került.*
A három sziget, tudniillik Sansibar, Pemba és Lamu összesen
mintegy

kétezer-hatszáz

négyzetkilométer

terjedelmű, a lakosok

száma pedig mintegy 150 ezer. A lakosság rendkívül kevert és
vegyes. A zömét suahelik teszik, a kik egykoron a szárazföldről
származtak át a szigetekre. Ugyanezekből áll a szomszédos szárazföld

partvidékén

—

német Kelet-Afrikában

—

a

lakosságnak

nagy része. A sansibari suahelik, a kiknek egyik jeles képviselőjét
— a mi csónakos Alinkat — már ismerjük, a középúton állanak
az arab és néger között. Valamennyien mohammedánok ugyan,
de azért még itt-ott megnyilatkozik bennük a régi néger bálványimádás. Erőteljes, szép alakok, bátrak és kitartók; az Afrika

bel-

sejébe vezetett expedícióknál, a keleti parton — sőt igen gyakran
,a nyugatin is — a suahelik voltak a fehérek kísérői és tehervivői. A suahelik nyelve az uralkodó az egész parton; a nyelv
nem hangzik kellemetlenül és a szigetcsoporton elterjedésre

nézve

második helyen álló arab nyelvhez képest olyan lágy és kellemesen
hangzó, mint akár az olasz nyelv. Ugyancsak Afrikából jöttek át
a tulajdonképen perzsa eredetű vatumbatuk, a sansibari

szigetek

legbátrabb hajósai és halászai. E kettőnél együtt sokkal számosabban
vannak a — rabszolgák, egy rendkívül összevissza
eredetű néptömeg, a mely

csaknem

zavart fekete

mind Afrikából

származik.

Vannak köztük, a kik a Tanganyika és Nyassa tó nyugoti vidékeiről és a portugál gyarmatok belsejéből kerültek ki, például a massaik
és a vagandák.
* Sansibar legújabb történetében fontos mozzanat volt a sansibariták felkelése
1896-ban, a midőn az angol protektorátust akarták lerázni; a következménye az volt,
hogy az angolok bombázták a várost, a szultán palotáját, elnyomták a lázadást és még
szűkebbre vonták a szultán hatáskörét s most jóformán nem is a szultán kormányoz,
hanem az a néhány angol miniszter, a kiket az angol kormány nevez ki melléje.
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Még nem sok idő telt el ugyanis azóta, hogy Közép-Afrikának
különböző vidékeiről Sansibarba hozták a feketéket, a hol a vásáron
éppen olyan nyíltan árverezték őket, mint az általános rabszolgakereskedés idején Nyugot-Indiában vagy Braziliában. Az európai
—

és főképen az angol — befolyás következtében, a sansibari

szultán több ízben eltiltotta a rabszolgakereskedést, a mely rendelet
azonban főképen friss rabszolgák behozatala ellen szólott. E rendeletek

SANSIBAR. SUAHELIK.

értelmében minden rabszolga, a ki sansibari földre lépett, szabadnak
nyilváníttatott,

valamint

a rabszolgák

születendő

gyermekei

is

szabadoknak mondattak. Különben pedig az állapotok maradtak
úgy,

mint voltak

azelőtt; tudniillik a . rabszolgák

megmaradtak

a gazdáik tulajdonában. Csak a legújabb időkben történt, hogy az
angol abolicionisták (rabszolgaellenesek) követelésére ez a rabszolgaintézmény egyáltalán megszűnt,
a mintegy

140 ezer

még pedig oly formában, hogy

rabszolgából

„mindazok, a kik kívánták",

a rabszolgaság alól felmentettek, a gazdáik pedig kárpótlást kaptak.
Ennek a „humánus" rendeletnek ez lett a következménye: a végrehajtó-bizottság által, a mely részben bennszülött valikból és angol
Dr. Gáspár F.: A föld körül. H.
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magasrangú hivatalnokokból állott, 800 ember oldatott fel; a magántulajdonosok

által pedig

mintegy

700;

kétezerháromszáz

néger

pedig mint „szabadmunkás" megmaradt a régi gazdáknál

„szer-

ződéses viszonyban". Az illetékes gazdák egy rabszolgáért hatvan
rúpia kárpótlást kaptak. Hogy a 140 ezer rabszolga

felmentési

szándéka ilyen nevetségesen csekély eredménynyel járt, annak az
az

oka, hogy a rabszolgaság

intézménye az

araboknál

ősrégi

hagyomány, a mely náluk annyira összenőtt az államalkotás és

SUAHELI NŐK.

az államfentartás legelemibb fogalmával, mint a hogy például nálunk
az általános katonakötelezettség fundamentális feltétele állami életünknek. És éppen úgy, a hogyan nálunk egykoron a katonafogdosás
történt, úgy történt itt és történik most is a rabszolgafogdosás. Az
országok

belsejében

ugyanis

az arab kereskedők karaván-teher-

hordókat fogadtak, a kiket mint ilyeneket kihoznak a partra, a hol
aztán — eladják őket.
Az eddig említett afrikai törzsek után legszámosabban vannak az
arabok — a sansibarioták úri osztálya —• a kik mint egykori ültetvényesek és rabszolgatartók, ma már úgyszólván csak tönkrement
gentryk. India számos hindu és parsi által van képviselve, Arabia

SANSIBARBAN

pedig
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máskát-, shehed- és hadramaudbeliek által.

Tarkítva v a n

t o v á b b á a lakosság beludzsok, somalik és m a d a g a s s o k által. Éppen
ilyen tarka nemzetiségű a mintegy kétszáz európai, a m e n n y i b e n
E u r ó p á t angolok, francziák, hollandok, olaszok, portugálok és németek
képviselik.
A főbb termékek, a miket Sansibarban termelnek, a manioca,
rizs és szegfűszeg.

A rizs azonban alig elég a bennszülötteknek,

n e m h o g y kivitelre is j u s s o n ; a szegfűszeg ped'g, a mely a rabszolgaság

idejében az egész

terjedő

világra ki-

kiviteli czikk volt, m a m á r

j e l e n t é k e n y e n megfogyott. E g y időben

a sansibari

szegfűszeg

híres

t e r m é k volt, a mely milliókat hajtott
.a kis szigetnek. E z akkor volt még,
a mikor a m u n k a b é r rendkívül alacsony, a kereslet pedig n a g y volt; a
mikor m á s vidékeken
meltek,
művelés

a sansibari
folytán

keveset terpedig gondos

elsőrendű

MADAGASS SANSIBARBAN.

minő-

s é g ű volt. M a pedig m i n d e n éppen ellenkezőleg áll: az arab ültetvényesek tönkrementek, a m u n k a d í j drága, a művelése

kevésbbé

g o n d o s és a versenytermelés m á s vidékeken nagy. S az a kis szegfűszegkérdés igen-igen sok millió rúpia jövedelmi csökkenést jelent Sansibar
szigetén.

Azon percztől kezdve, hogy a Kaiser megjelent a kikötő bejáratánál, meg nem szűnt körülötte az élénk, lármás forgalom és a
mely perczben Ali barátunk — az Alik, valamint a többi suahelik
is rendkívül közlékeny és eleven emberek, a kik egy-kettőre szoros
barátságot kötnek azzal, a kitől néhány rúpiát remélnek — a mely
perczben Achat Ali barátunk a partra tett bennünket, meg nem
62*
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szűnt a személyünk iránti figyelem és érdeklődés. A rakpart kiszállóhelye, valamint az utczák, a térségek, de legfőbbképen a sok bazár
tömve van emberekkel, a kiknek semmi más gondjuk és dolgukr
mint az, hogy lehetőleg csekély fáradtság vagy munka árán valamiképen egynéhány fillérhez jussanak. És mert azok a fehér ruhás
és paraffasisakos európaiak, a. kik a nagy hajókkal jönnek be Ungudsa
kikötőjébe, „temérdek" pénzt hordanak az övükben vagy a „kicsi

SAXSIBAR. A SZULTÁN PALOTÁJA.

bőrtáskában", hát nagyon érdemes az ilyen idegen körül

forgo-

lódni. A suahelik, shingalezek, hinduk, négerek, arab gyerekek,
beludzsok és valamennyien mindezt nagyon jól tudják és innen
van, hogy a mint az európai a csónakból a partra lép, a színesembereknek kisebb szabású néprajzi gyűjteménye

sereglik körü-

lötte. Ali, a kinek a hosszú inge az egyetlen ruházata, a legtisztább volt valamennyi között, a kinek az arcza is a legértelmesebbnek
látszott, megmaradt kísérőnek; „guidenak", a mint ő mondotta.
Ali ugyanis egyformán
nyelvet;

beszélte

az angol, franczia

és portugál

tudniillik mindenikből egy parányit és a mikor ezt a.

EURÓPAI MAGÁNLAKÁSA

SANSIHARBAN.
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különböző eredetű európai szókincsét belekeverte együtt és egyszerre az ő egészen lágyan, csaknem olaszosan hangzó anyanyelvébe, hát ebből olyan szózavar jött létre, a melyből egy nyelvész
is nehezen vehette volna ki, hogy tulajdonképen mit magyaráz Ali
olyan élénk taglejtésekkel és széles mosolyokkal.
Sansibar városa minden tekintetben megfelelt a keleti hagyományos tulajdonságának, hogy tudniillik tévedésbe ejti az idegent.
Mindaz, a mi a távolból nézve — a hajóról — szép és érdekes,,
az a közelből nézve piszkos, elhanyagolt és banális. A hajóról
„vakító fehérének látszó szultáni palota, valamint a többi előkelő
arabok épületei — mind a hagyományos perzsa stylusban, lapos
tetővel,

előttük egy-két karcsú,

nyúlánk kókuszpálmával

vagy

hatalmas terebélyes baobabbal — a partról éppenséggel nem vakító
és a „gazdag fénjmzéssel" megépített „keleti paloták" közönséges,
fehérre meszelt otromba épületek, a melyekben vagy az egykor
gazdag rabszolga-ügynök, vagy egy parsi kereskedő lakik. A tengerparton elterülő egyenletes szabad térség befelé zűrzavaros, tekervényes, nyirkos és sötét sikátorokba ágazódik el, a keletnek minden
„ingerével" és minden — szennyével. Sansibar tulajdonképen a
szigetnek egy háromszögű nyúlványán épült, a mely háromszöget
a déli harmadában keskeny földnyelv köt össze a tulajdonképeni
szigettel. A háromszögnek nyugoti hegyén van Shangani városrész, az európai negyed, a melyben az európaiakon kívül az előkelőbb és vagyonosabb arabok, hinduk és parsik laknak. Az európaiak tágas udvara hűs erkélyekkel s lombos fákkal ugyanazt a
szolgálatot teszik nappal, mint az arabok épületeinek lapos teteje
este és éjjel; tudniillik ezek a helyek az illető családok üdülőhelyei, akárhányszor hálószobái.
A tengerparti tágas térségen kívül jóformán csak egyetlen főútja
van Sansibarnak: a Nasi-Moya, a sansibarioták fő sétahelye, a melyen
órákon át lehet szemlélni az exotikus életet. A Nasi-Moya ugyanis
azonkívül, hogy főút, egyszersmind országút is, a mennyiben a szomszédos villákhoz és a sziget belsejében levő telepekhez és ültetvényekhez
ez az út vezet. Ugyancsak ez vezet a hindu temetőkhöz és tekintettel

SANSIBARBAN

"

495

a hinduk nagy halandóságára, az út meglehetős élénk. Naplementével ide vonulnak ki a nem európai családok üdülni ;• az arab
ifjúságnak is ez a kedvencz tartózkodási helye és itt mutatják be
új „hátaslovukat", a mely rendesen apró termetű — szürke csacsi.
A Nasi-Moyán van továbbá az angol club; ennélfogva tehát itt

ELŐKELŐ ARAB LAKÁSÁNAK BELSEJE.

vannak a lawn tennis groundok, a cricketjáték, meg a football. Mindenesetre nagyon vegyes tartalmú és forgalmú főút a Nasi-Moya. A főút
neve: Nasi-Moya azt jelenti, hogy: magányos pálma, a mely név
a pálmára vonatkozólag elég találó, a mennyiben pálma tényleg
csak elvétve látható. Egy hatalmas cyklon ugyanis, a mely végig
sepert Sansibar fölött, kitépte az egész pálmaligetet, a mely egykor
e helyen állott. Azóta hatalmas mangofák termettek, a melyeknek
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sűrű sorai sokkal több árnyékot adnak, mint a mennyit a rendesen
.gyér lombú pálmák adhatnak.
Sansibar egyike azon kivételes. városoknak, a hol az európaiak
.nem szigetelték el magukat teljesen a- bennszülöttektől vagy a színes
-.bőrűektől, hanem egy városrészben élnek .velők. De mindenesetre

ELŐKELŐ ARAB LAKÁSÁNAK RÉSZLETE.

a jobb elemmel, a mennyiben csak az arabok, hinduk és parsik
magasabb osztálya él az európaiakkal egy negyedben. Ámbár egész
"biztonsággal feltételezhető, hogy alig van olyan európai Sansibarban, a ki ott is akar meghalni, hanem csak addig marad ott, a
míg kitűzött czélját elérte, tudniillik a míg meggazdagodott, azért
_az európaiak mégis úgy rendezkednek be, mintha örökre ott akar-

UTCZAI ZliNÉSZEK SANSIBARISAN.
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nának maradni. Az európaiak lakóháza csak ritka esetben magántulajdon. Rendesen egy nagy európai czégnek az épületei, a melyeket
sansibari képviselőik számára építettek. Ennek folytán az ilyen házak
valóságos fényűzéssel vannak berendezve. Az udvar rendesen tágas,
nagy, aszfalttal burkolt; a közepén szökőkút, köröskörül pedig terebélyes és árnyatadó nagy lombfák. Az udvarra nyílnak az oszlopos
csarnokok s ezekből a raktárak és irodák. Sansibarban rendkívül
szükségük van erre a nagy kényelemre, tekintettel azon körülményre, hogy a város

hat fokra fekszik

délre az AequatortóL

A forróság ennek megfelelően nagy, sőt időnként tűrhetetlen. Fokozza
a? hőség okozta tűrhetetlen viszonyokat, hogy éjjel a hőmérsék vajmi
keveset csökken; üdítő, frissítő éjszakákról

álmodni sem lehet a.

szegény sansibariotáknak, azon egyszerű okból, mert ritkán alusznak olyan mély:n, hogy álmodni is tudjanak. Csak dr. K . . . . raf
sansibari német orvos lakik „valóságos jégveremben", a mint monda.
„Jöjjön hozzám egyszer a délutáni rendelő órám után, kolléga úr,,
majd meglássa, hogy milyen hűvös az én lakásom". Az utczáról
belépve az orvosnak lefüggönyözött lakásába, tényleg meglepő volt
a hűvösség. És a rendelőszoba hőmérője nem is mutatott többet —
34 fok Celsiusnál! És ez Sansibarban jégverem!
Az európaiak bútorzata is az egész éven át változatlan fokon
álló nagy hőséghez van alkalmazva. Tudniillik párnázott vagy kárpitos bútor nincs sehol, minden csupa fa. A padozat finom vékony
gyékénynyel van borítva, ugyanilyennel minden diván vagy más
fekvőhely. Minden szobában folyton működésben van a „punka%
az Indiákról idekerült nagy legyező, a mely a szoba mennyezetén
van alkalmazva és a melyet kívülről hoznak egy spárga ide-odahúzgálásával mozgásba. A suaheli fiatalságnak egy része ezzel a.
punkahúzgálással kezdi meg a pályáját, a mely néha nem sejtett
magasságig emelkedhetik. A mi Ali barátunk is — punkaránczigálással kezdette és ma már — idegenvezető!
Az

európaiak szomszédságában

lakó arabok, vagy . hinduk,,

parsik lakásai, ámbár elég tetszetős külsejűek,

sokkal kevésbbé

praktikusan és kellemesen vannak berendezve. Ezeknek is tágas.
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nagy udvaruk van, csakhogy lombfa, szökőkút és aszfalt helyett
óriási halomra rakott portéka van benne, ha pedig ezt elszállították, úgy óriási halom — szemét. Az udvarról keskeny falépcsők
vezetnek az emeletre, a hol a szobáknak hosszú sora nyílik

egy-

másba, minden rendszer, minden csiny és kényelem nélkül, ellenben a tisztaságnak nagyfokú

hiányával.

Egy nagy szobája

van

azonban minden arab úri lakásnak. Ez az „ünneplőszoba", a mely
az araboknak úgy vallási, mint társadalmi életében igen nagy szerepet játszik. Ez a szoba az arab családnál nélkülözhetetlen. A bútorzat meglehetős czifra egyveleg; Arabia és India drága termékei,
mint például mesés szőnyegek, gyönyörű faragványok, csodálatos
művű fegyverek össze-vissza vannak keverve Európa gyárainak és
iparának banális, czifra, ízléstelen és olcsó munkáival.
Az európaiak után a legelőkelőbb szerepet játszák az előkelő
indiai származású parsik, a tűzimádók. Csak néhány százan vannak
ugyan, de Sansibar társadalmában számottevő tényezők. Többnyire orvosok, ügyvédek, előkelő ékszerészek, vagy nagykereskedők.
A „Cowasdzsi, Dinshaw and Co." Sansibarnak első czége, a mely
éppen olyan ismeretes

a keletafrikai

partokon, mint például a

„Jardin, Mattheson and Co." Kelet-Ázsiában.
Az európai negyed szomszédságában van Malindi, mondhatnók: a bazárok városa (a melyben még sokat fogunk
sansibari

kószálni

tartózkodásunk alatt). Szemben ezzel a háromszöggel,

ettől keskeny csatorna által elválasztva, a melyben apálykor a víz
olyan sekély, hogy a rajta átvezető híd ilyenkor egészen felesleges,
fekszik Ngambo, a néger város, vagy Madagaskar-Town, a mint
a sansibari európaiak nevezik. (A lakosság zömét ugyanis ebben
a

negyedben

a közeli

Madagaskarból

átszármazott

malegassok

teszik ki.) Már az európai negyed utczái is nagy mértékben szabálytalanok és egyenlőtlenek, de a Malindi meg a Ngambo e
tekintetben fölülmúlják keletnek bármely bazárját vagy városrészét.
Száz és száz apró keskeny utcza és sikátor fut egymást keresztezve, vagy egymással párhuzamosan, ha ugyan a szó: párhuzamos
e helyütt egyáltalában alkalmazható. Ugyanegy utcza két-három
63'
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helyen is kiszélesedik meg ismét elkeskenyedik, összeszorúl. Ugyanegy utczának vannak domborulatai és homorulatai; vannak utczák,
a melyek egészen tölcséralakúak és a tölcsér szélesebb részébe egy
másik szűk utcza van beépítve. Az elég szép kőház mellett jobbra
és balra apró piszkos és düledező kunyhók állanak, a melyeknek
kéményfüstje

feketére festette a kőház tűzfalát. (A kőházak mind

korallmészkőből vannak építve, a mely anyagban a szigetek környéke

SANS1BAR. TÁNCOSNŐK.

elég gazdag lenne még egynéhány város épületéhez. Tekintettel
arra, hogy maga Sansibár is csak a tengerből kiemelkedett korallzátony.) A kőházak között feltűnő sok a rom; de nem olyan, a
mely leégett vagy bedőlt ház romja lenne, hanem a melyen meglátszik, hogy építés közben hagyták abba. Egyiknek például még
csak az alapzata van meg, a másik már csaknem tető alá került,
a harmadiknál vakon áll a temérdek sok és sohasem rendszeres
sorban álló üres ablak a csupasz falakon. Az arab szokás szerint
ugyanis az építtető háztulajdonos halála után az építést nem folytatják többé. Ezek a romok pedig mind ilyen okból félbe maradt
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építkezések. Feltűnő körülmény az is, hogy míg az arabok különben igen tiszták, úgy ruházatban, mint testileg és étkezésben, a
lakásuk és környezetük tisztaságára éppenséggel semmi gondot
sem fordítanak, mert egyformán piszkos és szennyes a házuk, az
udvaruk, meg az utczáik. Hamisítatlan néger módra a .szegényebb
osztály emberei együtt élnek a juhaikkal, kecskéikkel és majorságukkal, még pedig nemcsak a földszinten, hanem az emeleteken is.

• SANSIBAR. RÉSZLET AZ ARAB

NEGYEDBEN.

Agyagházak, kunyhók és putrik csak a Ngamboban vannak; ebben
azonban száz meg száz áll együtt egy csoportban, minden terv és
minden rendszer nélkül, a melyek tömkelegéből kibontakozni még Ali
barátunknak is csak többszörös kérdezősködés után sikerült. A szokásos utczai zajon és lármán kívül, Sansibarban a házakból vagy az udvarokból eddig szokatlan hang keverődött az utczák zajába. Részben tompa
mozsárütésekhez hasonlított, részben a kendertiló lármájához. Ali megmagyarázta ezeket a hangokat: a tompa ütések tényleg mozsaraktól
erednek, a melyekben a gabonát őrlik, vagy inkább morzsolják, a másik
zajt pedig a kókusz-szőr tisztításával és törésével hozzák létre.
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A templomokra — moshékra — semmi súly sincs fektetve és
az épületek zür-zavaros tömkelegében alig tűnnek ki akár nagyságuk,
akár díszesebb külsejük által. Ha nem lenne rajtuk az igénytelen,
szegényes minaret, meg sem lehetne őket különböztetni a többi
épülettől. A templomok belül is nagyon egyszerűek, akárhány közülük
inkább hasonlít jobbfajta magtárhoz, mint Isten házához. A fehérre
meszelt falakon zavartalanul hull a vakolat a talán még soha fel
nem mosott padozatra, a sarkokban pedig ugyanilyen zavartalanul
folytatják a pókok várakozásteljes életöket és szövik tovább a
hálóikat.
A mint a nap lement és beáll a sötétség, akkor ezekben a sikátorokban koromsötétség föd el mindent. Itt-ott, talán valamely
magánember jószántából, áll egy halvány pislogó mécses, különben
pedig sehol egy fénysugár; a házak soraiban is csak kivételesen
látható egy félig-meddig világosabb ablak. Aránylag nem sokkal különb
a világítás az európaiak negyedében sem. Éppen a világítási módszernek átmeneti stádiumában' tartózkodtunk Sansibarban, a midőn
tudniillik már elhatároztatott, hogy bevezetik a villanyvilágítást. Miután
pedig ez már el volt határozva, ennélfogva vártak a világítással s
egyelőre a meglevő néhány petróleumlámpát sem gyújtották meg
az utczákon.
Ámbár a kikötő sok tekintetben a legszerényebb hajózási viszonyoknak felel meg — akárhányszor megtörténik, hogy a védgátak
hiányában a csónakkal nem lehet a parthoz közeledni, hanem az
ember egy suaheli vagy néger hátán kénytelen a csónaktól a partig még egy jókora darabot megtenni — azért Sansibar mégis a
„Kelet Parisa", amint hogy a szultán palotája a „Világcsodák Háza",
és a sansibarioták megesküsznek arra, hogy az ő Ungujájuk olyan
szép, olyan gyönyörű és tökéletes, hogy annál szebb és gyönyörűbb
még a messze „Uladsában" — Európában — sem létezik.

A mint végighaladtunk a tenger partjával némileg párhuzamosan
húzódó parton, egyszerre benne vagyunk a Málindiban, az ungudsai

BAZAR SANSIBARBAN.
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bazárokban. A szűk utczák és sikátorok mindkét oldalán fekete űrként
tátonganak a bazárok helyiségei, a melyeknek feketeségét a bennök
levő kereskedők és vevők is fokozzák. A benyomás azért sajátságos,
mert a sötét űrben — a helyiségekben

— a bennlévők

fekete

arcza nem látszik, hanem csak a fehér, vagy világos öltözet vehető ki.
Az egész tehát olyan benyomást tesz, mintha fejnélküli
mozognának ide-oda a sötét helyiségekben.

alakok

És mi minden van

ezekben a boltokban! Legszembetűnőbb a temérdek gyümölcs, egészen ismeretlen alakkal és természetesen még ismeretlenebb ízzel;
zsákok, kosarak és ládák fűszerekkel, szövetekkel és kész árúkkal,
a melyek közt a kések, gyöngyök,

„ékszerek" a

legkiválóbbak.

Továbbá állati bőrök, botok, szőnyegek; ezeken egynéhány antilopfej
csontváza, fűrészhalak ormánya, strucztollak; szárított füvek, levelek,
gyanták, mind meg annyi gyógyszerek. Benn az üzletben és az
üzlet előtt olyan néptömeg, a melynek meghatározása egy szaktudós
ethnografusnak is munkába kerülne. .A boltosok nagyobbára hinduk
és hindu asszonyok; a férfiakon rövid kék nadrág, fehér blúz és
kis fekete sapka; a feleségeiken színes szoknya, helyesebben színes
vászondarab, a mely szoknyaszerűleg van körülcsavarva a derekukon ; fehér nyitott blúz, mély kivágással, az orruk czimpájában meg
a fülükben karikák és függők. A vevők zömét suahelik teszik ki, a
kik az egy szál hosszú ingben valóságos aristokraták a köztük járó
feketék között, a kik csupán derékövvel vannak felruházva,

férfiak

és nők egyaránt. A sok gyerek ruházata még ennél is egyszerűbb;
a legjobb esetben az öltözet egy zsinegből áll a derekukon, legtöbbnyire azonban ez sincs és az apró nebulók paradicsomi állapotban járnak és görcsösen kapaszkodnak az anyjuk övébe. Feltűnő
szép a fiatal lányok hajviselete.

Nagy ügyesség kell ahhoz, azt a

makranczos, gyapjas és göndör rövid hajat így megfékezni és rendbeszedni. A viselőjükön, 13—15 éves elég jó arczú, sőt itt-ott bájosnak mondható fiatal lányokon meg is látszik, hogy milyen kényesek a frizurájukra. Talán legszebbek köztük az abessiniai nők, a kik
nemcsak termetre és viseletre, hanem az arcz szépségére nézve is
messze felülmúlják valamennyit, akár afrikai, akár ázsiai eredetűek.

rí.

Műtnelléklet Gáspár Ferencz A FÖLD KÖRÜL czímű munkájához.

FALU DÉL-ARÁBIÁBAN
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Azt azonban meg kell adnunk, hogy végig haladva, vagy
inkább végig taszigáltatva és lökdöstetve a bazárokon, vagy nagy
önuralom kell ahhoz, hogy az ember ne vásároljon össze sok érdekes tárgyat, vagy pedig — ha nincs elég önuralma — hát legyen
elég pénze. Mert a kiállított czikkek közt igen sok a nagyon
érdekes tárgy. így például érdekesek a poinpásan praeparált vizilókoponyák, vagy egynéhány rendkívül kifejlett rhinoceros szarv. Az
alku sem érdektelen.
„Mi az ára ennek a rhinoceros szarvnak?" A hindu úgy tesz,
mintha életében először hallana ilyen irányú kérdést. Egy-két perczig
gondolkozik, a míg megmondja az árát:
,,Öt font!"
„Adok érette 15 shillinget."

(Egy font sterling annyi mint

húsz shilling.) A hindu csaknem sírva fakadt. Esküdözött, hogy a
nagyszámú családja éhen hal, ha ilyen „business"-eket csinál; ő
úgy szereti az európait, hogy feláldozza érette az életét, odaadja a
vérét, de ezt nem teheti; a rhinoceros orr neki is többe került négy
fontnál; miből éljen ő, meg a sok gyereke, stb. A jelenet nagyon
tragikus kezdett lenni; a hindu majdnem sírva fakadt, míg végre
vérző szívvel huszonöt shillingért lemondott a neki négy fontba
— tehát 80 shHlingbe — kerülő árúczikkért.
„Csupán szeretetből az európai iránt", monda a hindu.
„Nincs ennél nagyobb gazember, master, egész Sansibarban",
monda utána Ali.
Gyönyörű

oroszlánbőrök,

elefántagyarak

és

elefántcsontfara-

gások ingerlik a vásárlói kedvet; Persiának és Indiának talán a
legszebb szőnyegeit ide küldik, olyan gyönyörű gyűjtemény

van

belőlük fölhalmozva. Meglepő furcsán néznek ki a Seychell szigetekről származó tengeri-kókuszok, csodálatos alkotmányai az anyatermészetnek, a melyeknek a mi európai fogalmunk szerint olyan
illemellenes az alakjuk, hogy az előttük elmenő megütközik ugyan
a furcsa alakokon, de még körülírással sem lehet róluk bővebben
megemlékezni.
A laczikonyhák hosszú sora váltja fel a bazárok hosszú sorát.
Dr. Gáspár F. • A föld körül II.

'

•
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Úgy látszik, nemcsak Európában, de a világon mindenütt ott gyülekszik a legtöbb ember és ott viselkednek legszabadabban, a hol
enni és inni lehet. A sansibari bazárok „vendéglői", tudniillik a
nyilt sátrak, vagy még nyíltabb tűzhelyek körül nagy csoportok
verődnek össze. A mobammedán vendégek számára készült konyha
szigorúan

„rituális", azaz csupa olyan étel, a mely a korán leg-

szigorúbb előírásainak megfelel. Ennek megfelelően az étlap szegényes és főképen főzelékfélékből

áll. A legsűrűbben Irináit és kért

ételek a Mtama meg a Mavele, az Ulci és a Mahindi, tudniillik
köleskása, kukoricza, főve, sülve, darálva és pogácsákban; továbbá
a kunde, a bab, óriási nagy szemekben, egyszerűen megfőzve és
behintve borssal, hagymaszeletekkel keverve. A nem mohammedánok
konyháján nagy szerepet játszik a „papa" „kalangá"-val. A papa
— a fiatal czápa szárított húsa — a kalanga pedig igen csípős,
erős fűszer. Az ár, a mit az emberek az étkezésnél fizetnek, nevetségesen csekély összeg. A mi pénzünk szerint mintegy három-négy
krajczárért három-négyféle ételt is lehet kapni (húsnemű nincs közte),
és azonkívül ihatik akár egy pohár „tembot", a kókuszpálmából
csinált borfélét, vagy egy pohár „pombet", egy kásaféléből
nált sört.*

csi-

*

Egy pénteki napon végignéztünk egy katonai parádét; a szultán csapatszemlét tartott a sansibari garnison fölött.** Említettük,
* Nagyobb

fizetéseknél

általános érték a dollár, vagy az indiai rúpia; a dollár

azonban éppen úgy kezd kipusztulni, mint a hogyan kipusztult a Mária Therézia tallér,
a mely pénznem egy időben a legkeresettebb és legkedveltebb pénz volt a Vörös-tenger
mindkét partján

és Kelet-Afrikában.

A Reali Meosi Mária Therézia-tallér vagy fekete

tallér, (így hívták a forgalomban megbámult ezüst pénzt; a fekete szín annyira hozzátartozott a Mária Therézia-tallérhoz, hogy az afrikai partokra szánt új veretű tallérokon
a fekete színt mesterségesen kellett létrehozni), azonban már rég letűnt és az itt-ott felmerülő példányt drága pénzen veszik meg az éremgyűjtők.
** A sansibari hadsereg 1400
a legkülönbözőbb
ivadékok

,.testőrből" és 1500 katonából áll. A legénységet

fekete törzsekből toborozzák és a hadsereg zömét egykori

teszik ki. A beludzsok,

egy erőteljes férfiasán

rabszolga

szép faj; főképen a testőrségi

szolgálatot végzik. A fegyverzet elég modern, a mennyiben — kováspuskák már nincsenek a sansibari hadseregben.
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hogy a szultán palotája csak nagyságra

nézve válik ki a rakpart

többi kőépületei közül. Kívülrűl azonban semmivel sem díszesebb
amazoknál és jelenleg is csupán egynéhány gálakocsi, a melyek
az épület előtt állottak, mutatta, hogy az épületnek előkelő a lakója.
Miközben a mezítlábas apró katonák csapatokban vonultak fel a
palota előtti térségre, a „civilek" is gyülekeztek. Százanként jöttek
az arabok, kivétel nélkül díszes ünnepi ruhában. Valamennyinek
palástszerű hosszú köpenyeg lógott a válláról, gazdag arany hímzésekkel és gyönyörű markolatú, drágakövekkel kirakott, hosszú,
görbe kardot tartottak a kezükben.

Milyen

rendkívül előnyösen

különböztek ezek a barnaarczú, komoly kinézésű

és méltóság-

teljes magatartású férfiak azoktól a nyüzsgő feketéktől, a kik ezeket
környékezték! Az egyszerű, de ízléses
a komoly és intelligens kifejezesd
körülvéve, továbbá

és méltóságteljes

öltözet,

arcz, gondosan ápolt szakállal

a mozdulataikban és járásukban

önhittségre

valló előkelő nyugalom, határozottan nemesebb fajra vallottak.
Ugyanilyen kimagasló alakok voltak a csapatok tisztjei. Nagyobbára angolok, de van köztük néhány perzsa és beludzs is, a kik
nemcsak díszes egyenruhájuk,

hanem egész

külsejük

és maga-

tartásuk által lényegesen különböztek az általuk vezényelt

fekete

csapatok embereitől. A kép érdekességét nagyban emelte a fekete
zenekar sajátságos

zenéje, a melynek idegenszerű dallama, meg

éppenséggel nem harczias lágysága, emlékeztet a kelet-indiai bűvészek
és kígyó-szelidítők zenéjére s egy éjjeli kávéház női zenekarára.*
A zenekar hirtelen abbahagyja a marsot, a tisztek hangos vezényszavára — még pedig német nyelvű (!) vezényszóra — a legénység
tiszteleg a fegyverével és a sorok „jobbra-balra" néznek: megjelent
-— nem 0 Felsége a szultán, hanem az — angol főkonzul. Négy
egyenruhás szolga után — az egyenruha a suahelik szokásos hosszú
fehér ingéből állott — lépegetett a fejedelmileg

megtisztelt angol

hivatalnok, a miénkhez teljesen hasonló öltözetben, tudniillik fehér
* A zenekar csupa apró termetű goanesekből vagy eurasokból (portugál és hindu
keverékből) áll. Zenével egyáltalában a goanesek látják el úgyszólván egész KeletAfrikát ; csak az utolsó időkben lépnek fel mint erős versenytársak a — csehek.

KI.EMI ISKOLA NÉMET-KELET-AFRIKÁBAN.
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blúzban és fehér nadrágban, fehér paraffa-sisakkal. A zenekar újabb
..general marsch"-ba kezd, a katonaság ismét tiszteleg és a szultáni
palota erkélye megtelik az „udvar" előkelőségeivel. Az első emeleti
erkély fölötti ablakban egy fekete körszakállas, fekete arczú, zömök
férfiú volt látható, a ki egy pillanatra — de csakis egy pillanatra —
jelent meg az ablaknál. 0 Felsége, a sansibari szultán volt. Éppen
olyan árnyék Sansibar uralkodásában, mint a hogyan csak árnyéknak
látszott az elfüggönyözött ablak mögött. Az előttünk elhaladó fehér
ruhás angol a nyakig begombolt blúzban sokkal inkább volt ura
Sansibarnak, mint a szultán.

Egy este részben a kikötő vizének erős hullámzása következtében és másrészt engedve dr. K . . . m sansibari orvos szíves meghívásának, hogy legyünk a „Deutscher Club" vendégei és töltsük
az éjjelt a „Schamba"-n, nem mentünk éjszakára haza a Kaiserre.
Akkor még nem volt Sansibarnak

európai szállodája

(a mostani

„Afrika Hotel" újabb keletű) és azok az idegenek, a kik akár a
szomszédos part telepeiről látogattak át a szigetre, akár pedig átutazásuk alkalmával töltöttek néhány napot Sansibarban, azok vagy
magán családoknak, vagy valamely

clubnak voltak

a meghívott

vendégei. A clubokban a szellemi szórakozáson és társadalmi összejöveteleken kívül gondoskodva van arról is, hogy a vendégeknek
szállást is adhassanak. A Sansibarban élő németek, valamint a legtöbb gyarmati lakók akkor sem folytatnak családi életet, ha van
családjuk.

Tapasztalati tény ugyanis, hogy a nők és gyermekek

sokkal kevésbbé tudnak akklimatizálódni, mint a férfiak, s a tropikus
betegségeknek is inkább ki vannak téve. A sansibari fehér gyermekek mind vérszegények, chronikus bélbántalmakban szenvednek,
rosszul fejlődnek és elcsenevészednek; magasabb iskolák pedig természetesen nincsenek. Ez okból a szülők a gyermekeiket már korán
a nagyszülőkhöz küldik, vagy nevelőintézetekbe. És ezért van, hogy
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a gyarmatokon élő európaiak élete olyan sivár, rideg, örömtelen és
hogy

a háztájuk

olyan

csendes és unalmas. Hogyne; hiányzik

belőle a család éltető eleme, az örömet és derűt hozó napsugár:
a gyermek.
A sansibari német clubnak mintegy 20—24 tagja lehetett, a
kiknek azonban csak egy része lakott Sansibarban. A tagoknak a
másik része a — szomszédságban

lakott, például Bagamoyoban,

Mocambiqueban, Majungoban, Nossi-Bében vagy Dar és Salaamban;
sőt volt egy-két olyan tagja is a sansibari német clubnak, a ki
tulajdonképen Port Louisban lakott Mauritius szigetén, vagy Port
Victoriában, a Seychell-szigetek egyikén. Képzelhető, hogy a mikor
egy-egy ilyen clubtag — „kültag" a szó szoros értelmében — egykét évi tartózkodás után valamelyik magányos szigeten, vagy Afrika
belsejéből, Lindiből, Tangából vagy Pápuából átrándul Sansibarba,
akkor tekintettel a magányos szigeten folytatott életmódjára és tekintettel a sansibari „nagyvárosi", sőt „nagyvilági" viszonyokra, akkor
Sansibar

még ennek

az európainak

a

szemében

is

valóságos

mi a meghívott

vendégei.

— Paris.
Nos,

ennek a clubnak voltunk

A német clubnak két helyisége volt, a nyári meg a téli. A két
különböző évszakra

számított

clubhelyiségek

berendezése

olyan

kevéssé különbözik egymástól, a milyen kevéssé különbözik Sansibarban a két évszak, a tél meg a nyár. A két évszak

ugyanis

Sansibarban a két uralkodó monszunhoz van kötve. A meddig
ugyanis az É. K. monszun uralkodik — november végétől február
végéig — addig nyár van és a mikor beáll a D. Ny. monszun,
a mely Sansibarban márczius végén köszönt be és tart szeptember
végéig — addig tél van. (A két monszun közötti néhány heti időközt lehetne tavasznak, illetőleg ősznek nevezni.) Mi a téli clubnak
voltunk a vendégei, a mely clubhelyiség a tengerpart és a szultáni
háremek közelében volt, a német konzulátus házában: A nyári
helyiség a városon kívül a Nasi-Moya végén van, egy úgynevezett
Shambán. (Shambának nevezik Sansibar szigetén azokat a villákat,
vagy bungalókat, a melyek a város határán kívül, vagy a szigetek
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belsejében vannak és a melyek körül az európaiak birtokai, gazdasága vagy ültetvénye terül el.)
Abban az időben mintegy 10—14 clubtag lehetett jelen, a
mennyiben Afrika belsejéből is és a partról is tartózkodtak véletlenül Sansibarban. A sansibariak clubja pótolja a családot. A tagokat
nem az élet küzdelmeiben kifejtett harczok és súrlódások választják
el, hanem ellenkezőleg, mindenekelőtt közelebb hozza őket egymáshoz a rendkívül

erős

(és — sajnos

—

talán kissé sokat

POSTAHIVATAL BAGAMOYOBAN.

is hangoztatott) nagyszabású nemzeti érzés, a közös érdek, a közös
baj és veszedelem. Igen erős összekötő kapocs, s a német clubban
mindig nagy készletben kapható — a frissen csapolt bajor sör. Ez
nem tréfa, sem pedig nem helyén lévő gúny, hanem komoly
valóság. A ki hónapokon, vagy talán éveken át ebben a nem neki
teremtett világban tölti az életét, egészségtelen klímában, veszedelmes
talajon, fenyegető vagy legalább is örökké bizonytalan környezetben,
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vagy pedig a ki hónapokon át él az óceánt járó hajók fedélzetén,
örökös forróságban, mindig rázatva és lökdöstetve a bukdácsoló
hajótól, néha bőrig ázva a szakadó esőben, a ki hónapokon át
teljesen idegen és tőle messze eső érdekű emberekkel érintkezik,
idegen nyelven, futólagos

ismeretség alatt, az meg tudja érteni,

hogy mit teszen az, barátságos hajlékban, nyugalomban és biztonságban, rokonszenves, művelt és hasonérzésű, hasonérdekű férfiak
társaságában együtt ülni a — frissen

csapolt bajor sör mellett.

A társalgás — illetőleg a társalgás anyagául

szolgáló

téma —

ezekben az exotikus clubokban csak keveset különbözik a mi clubjaink társalgási témáitól. Tudniillik elsősorban jön a business, aztán
a politika, végül — de feltétlenül — rákerül a sor az örökké
kifogyhatatlan, örökké új és mégis örökké ugyanazon témára, a
—

nőkre.
Van azonban e férficluboknak

egy témája, a mely tulajdon-

képen másutt az asszonyokat illetné meg. De éppen azért, mert
oly kevés itt az asszony, azért beszélnek róla a férfiak. Mert róla
nem

beszélni, az lehetetlen. Ez a téma tudniillik — a cselédügy.

A csélédügy ugyanis nemcsak Sansibarban és nemcsak Kelet vagy
Nyugot-Afrikában, de Európán kívül az egész világon az a kérdés,
a mely a künn élő családok vagy egyedül álló férfiak háztartásában
igen sok fejtörést

okoz. Különösen nehéz gondot okoz azonban

. Kelet és Dél-Afrikában, tehát Sansibarban is. Az a „fehércseléd"
ugyanis, vagy az a férfiú, a ki mint „cseléd" telepszik le Afrikában,
tehát a szobaleányok, szakácsnék, házvezetőnők, vagy inasok, a
„nagyzási hóbortnak" némi árnyalatával szegődnek el cselédnek,
így például Capetownban, Durbanban, Pieter-Maritzburgban vagy
Johannesburgban, Sansibarban egy

európai szobaleány

80—100

korona fizetést kap; egy szakácsné 120—150 koronát, egy „művelt"
inas 150—200 koronát kap; de nem évenként, hanem havonként.*
Ezen horribilis díjazás ellenére, a nagy ritkaságok közé tartozik,.
* Hogy odaát Dél-Amerikában, Buenos-Ayresben vagy Montevideoban ugyanilyenek
a cselédviszonyok, azt már alkalmilag ismertettük.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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hogy valamely férfi vagy női cseléd néhány hónapnál tovább maradjon
meg gazdájánál. Az okok a következők: olyan intelligens európai
férfiú,

a kinek nem lenne önálló foglalkozása,

vagy a ki nem

valamely nagy európai czégnek a megbízottja, • vagy

pedig

az

olyan európai nő, a ki nem ezek valamelyikének a felesége, az nagyon ritka
ezeken a vidékeken. Ha már most valamelyik európai gazda szert tesz egy
ilyen cselédre, a kit Isten tudja, mi
hozott errefelé, azt — a legjobb barátság mellett is — igyekeznek egymástól elhódítani, szép szóval, azaz magasabb fizetéssel. A férficselédeket pedig
nagy mértékben elvonja

a

.szolgálattól a minduntalan
és sokféle

téren kínálkozó

módja a meggazdagodásnak,
vagy a meggazdagodás reménye és kilátása. A sok
arany- és gyémántbánya DélAfrikában, az arán}^lag rendkívül olcsón kapható rengeteg területű földek, a számos

..TELEPHON KÖZPONT- XÉM

vasúti és másnemű építkezések (hidak, épületek) stb., a melyeknél az intelligens európaiak
igen jól jövedelmező
értelmesebb

állásokat

nyerhetnek és a melyekhez egy

inas is elég minősítés felett rendelkezik, mindezek

okozzák, hogy a szolgák, inasok ott hagyják gazdáikat. Hát még
a vendéglősség, a bar! Ezek is-arany- és gyémántbányák Afrikában.
Csak emlékezzünk vissza a durbani bárokra, a melyek mindig tömve
vannak a „mértékletesek és alkoholellenesek egyesületének" a tagjaival és megérthetjük, hogy ezek a bárok, meg a korcsmárosok,
vendéglősök, miért lesznek „milliomosokká". A mint tehát egy inas
néhány száz shillinget megtakarít .—. a mi az igen magas

díjazás

SANSIBARBAN
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.

nem nehéz
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—

az rögtön

felcsap
r

vendéglősnek vagy „börzianernek". Kelet-Afrikának nehán} városában vannak vendéglősök, a kik néhány százezer forintnyi
I |

vagyonnal bírnak, holott 8—10 évvel ezelőtt inasok voltak
valamelyik európainál, vagy pin czérek egy másik vendéglőben.
A férfi inas tehát drága, mert — ritka. Ugyanezen
okból drága a női cseléd is, a szakácsné
meg a szobaleány. Ennek pedig az az
oka, hogy: — férjhez mennek! Hogy
egy takaros, csinos szobaleányt a rettenetes magányra ráunt egyik-másik európai elhódítja a gazdájától, az éppenséggel
nem

új, sőt nem is afrikai; hanem,

hogy az éltesebb és éppenséggel nem
:

KISASSZONY"

csábító külsejű

t;

amennyiben jómódú, sőt vagyonos és

•
!

intelligens fiatal európai veszi nőül, ezt
az afrikai viszonyok t u d n á k
m á r csak

'

TELEFONOS
KIS-POPO-BAN, '

••••}

•

:

••
' -.

i

is hódít,

r

;

KELET-AFRIKA.

szakácsné

m e g m a g y a r á z n i . Érdekes esetet beszelt

v-"•*'**"•• ""-;'^1

el e g y b a g a m o y o i

német ültetvényes

a n é m e t clubban, a mely eset élesen világítja m e g a z európaiak
gyarmatéletének némely vonásait. A mikor ez a német kereskedő
m é g East-London környékén élt, sok baja volt a szakácsnőivel;
tudniillik rendre elcsábították őket a házától, a m e n n y i b e n v a g y
az egyik v a g y a másik szomszédja — nőül vette őket. O m a g a
is legényember lévén és gyomorbajos,
ki Afrikában
nét. Végre

mint a legtöbb

él, nagyon nehezen nélkülözte az európai
ravasz

ötlete t á m a d t : e g y cselédközvetítő

fordult Németországban, azon kérelemmel, h o g y
e g y . idős, kellemetlen külsejű
előbb a z o n b a n küldjék
később

európai,. a
intézethez

küldjenek

neki

szakácsnét, a ki azonban jól főz,

b e az illető n ő fényképét. N é h á n y héttel

m e g is jött a fénykép,

kivéve, n a g y o n

szakács-

meglátszott,

a melyen a főzési

hogy

tudományt

az illető n ő a kitűzött fel-

tételeknek m i n d e n tekintetben és a legnagyobb mértékben megfelelt.
65*
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Kábelezett az intézetnek, hogy: „küldjék a Joseflnt". Négy hét
múlva megjött „a Josefin" s gazdája örömmel vette rajta észre,
hogy a valóságban túltesz a fényképen tett ígéreteknek is: tudniillik alig volt egy foga. És ha megfordult a Josefln, akkor még
több öröme telt benne a gazdájának. Tudniillik egy kicsit púpos
is volt. A német kárörvendve dörzsölte a kezeit és bizalommal
tekintett a jövő elé; ezt ugyan el nem házasodják az orra elől.
Néhány héttel a belépés után a Josefin kihallgatásra jelentkezik
a gazdájánál

és —

felmondja a szolgálatot,

,.mert — monda

Josefin ártatlan szemlesütéssel — férjhez megyek, kérem; már el
vagyok jegyezve". És három héttel később Josefin már —
is volt.

férjnél

•

Sör, skat és kuglizás közben elintéztetett a clubban mindaz,
a mi utolsó időkben Kelet-Afrika partjain ,.és környékén" aktuális
volt. A pembai ültetvényes beszámolt az idei
illetőleg a termés

kilátásaival,

szegfűszegferméssel,

miután a szegfűszegszüret

csak

október és november havában esik meg. Az egész sziget — Pemba
— úgyszólván
Az

egyetlen kert, a melyen csupa szegfűszeg terem.

ültetvényesek

pedig

úgy

vannak

a terméssel, mint a mi

•gazdáink az öveikkel; tudniillik soha sincsenek megelégedve, mert
akárhogy fizet a búza, árpa, rozs stb., az még mind nem elég:
nem termett elég — mák. így volt a pembai szegfűszeges gazda
is; tele volt panaszszal. Korán pattant fel a szegfűszeg bimbója,
még mielőtt leszedhették volna a virágokat. Persze — óriási kár.
A temérdek sesamot, guineiai borsot és más fűszereket, a melyek
valóságos

vagyont

hoznak évenként, azt nem említi, valamint

a kókuszpálmákat sem, a melyeknek gyümölcséből — a beléből —
készített koprát, hajószámára szállítják Európába; Pembán mindez
jiem számít; ott a szegfűszeg a fődolog. A bagamoyoi kereskedő
az ország belsejébe nem rég behatolt oroszlánvadászokról, illetőleg
azoknak valószínű elpusztulásáról beszélt. Egy évvel ezelőtt három
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Bagamoyoból, a megfelelő

oroszlánvadászatra. A csak

nagyszámú

suaheli

néhány hónapra tervezett

expedíció azonban még most sem tért vissza, sőt a nagyszámú
suahelikből sem láttak még egyet sem. Bagamoyot tudniillik előszeretettel választják az ország belsejébe induló európaiak kiindulópontul. Az Ukerewe tóhoz (most Victoria Nyansa), a Tanganyikához
meg a Nyassához — Afrika rengeteg tavaihoz — az innen induló
út a leghozzáférhetőbb. Innen indult annak idején Livingstone is
nagyszabású és óriási horderejű útjaira Afrika belsejébe és innen
indult hírneves utódja és keresője: Stanley is. Az Emin pasa felkeresésére szervezett expedícióval is innen indult ki Stanley. Ugyancsak Bagamoyoból indult gróf Teleki Samu Höhnel cs. és kir.
sorhajóhadnagy társaságában

felfedező

útjára

1886-ban, a mely

alkalommal három évi tartózkodás után Afrika belsejében többek közt
két tavat fedezett fel: a Rudolf és Stefánia tavat. Bagamo}'o ezen kedvező fekvésének köszönheti Sansibar, hogy az elefántcsontkereskedésnek még ma is egyik legfőbb góczpontja, a mennyiben az Afrika
belsejéből
kerül

Bagamoyoba

kivitel

végett

kihozott

elefántcsont

hajóra. A bagamoyoi

mind

Sansibarban

clubtag

közleményei

különben is közérdekűek voltak, mert a német keletafrikai lázadás
által felidézett zavarok és bizonytalan állapotok (1888-ban) még élénk
emlékezetében állottak a keletafrikai németeknek.

A társalgást, a skatot meg a kuglizást hirtelen megzavarta
a club fekete komornyikja, a ki lelkendezve rohant be a terembe
és ijedt hangon kiabálta:
„Ég a Ngambo!"
Néhány perczczel később úton voltunk a német club fecskendőjén és szertárkocsiján

a Ngambo felé.

Közvetlen mögöttünk

száguldott az angol club fecskendője. Az európaiak ugyanis nagyon
védekeznek a tűz ellen, akkor is, ha a tűz az ő lakóhelyüktől
olyan messze esik, mint a jelen esetben, mert tudják, hogy mily
kevéssé bízhatnak a bennszülöttek „tűzrendészeti" intézkedéseiben.

SANSIBARBAN

519

Éppen apály lévén, a Ngambo és a másik városrész közötti tengeri
csatorna

csaknem

egészen

száraz volt és százával

rohantak az

emberek a tűz irányába. A híd is úgy tömve volt a feketékkel,
hogy

az

előbb

még

vágtató

lovak

csak

lépésben

haladhattak

előre. A világosságról ítélve a tűz igen nagy terjedelmű lehetett.
A rendkívül szűk utczák miatt és részben a fej nélkül kapkodó,
ide-oda szaladgáló tömeg miatt a fecskendőkkel csak lépésben juthattunk előre; egyes helyeken az utczák úgy el voltak torlaszolva
a kihordott „bútorokkal", meg a legkülönbözőbb házi felszerelésekkel,
hogy a kocsival meg kellett fordulnunk és egy másik utczán megpróbálni a továbbjutást.

Ennek folytán már valóságos

volt a tűz, a mikor a közelébe

értünk. Talán

lángtenger

300—400

ház

lehetett egyszerre lángban, ha. ugyan az apró kalyibákat és agyagkunyhókat háznak lehet nevezni. Ezt a tüzet fecskendőkkel eloltani
egyszerűen

lehetetlenség

lett volna.

Belátták

ezt a feketék

is,

a kiknek — a mennyiben az intézkedéseiken meglátszott — nagy
tapasztalatuk lehetett a ngamboi tüzek oltásában. Tudniillik nem
is dolgoztak vizipuskákkal;

mindenekelőtt azért nem, mert nem

volt. Másodszor pedig azért nem, mert egy tenger kellett volna
ahhoz, hogy ezt a rengeteg területű tüzet eloltsák. Egészen más
módszerrel védekeztek: lerombolták a házakat

köröskörül,

hogy

a tűz ne harapódzhasson tovább. Szóval: „demarkációs vonalat"
húztak a lángtenger körül. A demarkációs vonalba eső házak lerombolása nem volt sem nagy munka, sem nagy feláldozás; hihetetlen
ügyességgel és gyorsasággal romboltak szét egyes házat, néhány
perez alatt. Néhány csákányütés
oldalakra, ugyanannyi

a ház tetejére, néhány ütés az

az alapzat tájékán és a ház, a melyben

talán.még egy órával előbb hat-nyolez családtag élt, a megfelelő
számú juhokkal, kecskékkel, már csak romhalmaz volt. Az oltással
együtt

járó zsivaj,

lárma

és

ordítozás valósággal

kábító volt.

A kunyhók tulajdonosai — csaknem érthetetlen bambasággal

—

a legerélyesebb módon védekeztek és tiltakoztak kunyhóik lerombolása ellen, holott a legnyilvánvalóbb volt, hogy a kunyhó lerombolás nélkül is feltétlenül a lángok martaléka lesz;

de azért a
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végsőkig tiltakoztak. Az asszonyok kétségbeesetten tépték a hajukat és azt a nagyon kevés öltözéket — többnyire egy rövid inget —
a mi rajtuk

volt; az apró .gyermekek

kapaszkodtak az anyjukba.

pedig visítva,

rikácsolva

Miután napok óta nem esett az eső,

az épületek anyaga olyan száraz volt, mint a tapló. Füst nem is
volt; lobogó lánggal égett minden, ropogva és recsegve. Hogy a
kunyhókat romboló csákányos szomszédok közül is mindegyik azt
hitte, hogy ő a parancsnok és az ő rendelkezése szerint cselekedjenek, az magától értetődik. Már most elképzelhető a leírhatatlan
lárma és a tűrhetetlen forróság a tűz közelében. Érdekes látvány volt,
a temérdek fekete ember nagy csoportja a rendkívül erős lángok megvilágításában.
Hajnali három óra lehetett már, a mikor végre-valahára megeredt az eső és végét szakította a tűznek, a rombolásnak és az
óbégatásnak. Hogy ez az eső nagy jótétemény volt a szegény nyomorult feketéknek, az magától értetődik; de az a látvány, a mit a
hirtelen beálló zuhogó zápor létrehozott a rengeteg területű lángtengerén, az leírhatatlan és felejthetetlen. Nincs az a tűzijáték, a
mely ehhez hasonló látványt tudna létrehozni. A néhány négyzetkilométer terjedelmű tűz talán egy-két perez alatt ugyanakkora
füsttengerré változott, a melyen itt-ott még próbálkozott egy lángoszlop áttörni. De az esővel nem tudott megküzdeni. Fojtó

és

penetráns szag terült el az egész látvány fölött és néhány perez
múlva áthatolhatatlan koromfekete sötétség volt körülöttünk minden.

Mikor hajnaltájt a Kaiserre eveztünk, ott már nagyban folytak
az előkészületek az indulásra; a horgony felvonása délelőtt 10 órára
volt kitűzve. Az indulás előtti órát még alaposan elrontották a sansibari hinduk. Néhányan kiadtuk a meggyűlt fehérneműt mosás végett
a hajón jelentkező hindu —• mosóférfiaknak, a kik bizonyítványnyal,
esküdözéssel és tanukkal bizonyítgatták, hogy ők pompásan mosnak
és nagyon olcsó árban. A már vasárnapra igért fehérneműt azonban csak az utolsó órában kaptuk meg. De minő állapotban! A fehér-
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nemű sokkal szennyesebb volt, mint mosás előtt, rosszul volt vasalva
és csaknem egészen nedves állapotban. Jóllehet minden egyes darabot
kitörülhetetlenül eléktelenítettek a beléjök írt hindu ákom-bákommal,
a fehérneműt és a ruhadarabokat össze-vissza cserélték. A „tisztításért" követelt összeg azonban egyszerűen meglepő volt. Ha egy tíz
tagból álló családnak heteken át meggyűlt fehérneműjét mosták és
vasalták volna, nem kérhettek volna nagyobb összeget, mint a menynyit kértek —

azaz hogy követeltek —

a néhány fehér blúzért,

nadrágért, flanellért és fehérneműért. Ellenvetésünkre az egyik hindu
—

szemmelláthatólag a hajók indulási viszonyait meg az utasok

lelki hangulatát jól ismerő, kitanult ravasz — angol-német-hinduarab nyelvkeveréken

alaposan megmosta fejeinket,

sokkal alapo-

sabban, mint a fehérneműnket, a minek az lett a vége, hogy a
kapitányunk jóakaró tanácsára megfizettük a követelt díjat. A teljesen
használhatatlan fehérneműeket pedig a hajónak egyik matróza —
egy néger — vállalta magára, hogy majd ő átmossa és kivasalja.
Jóllehet a Kaiser darui néha még éjjel is működésben voltak
az árúk ki- és berakodásával, mégis négy nap kellett hozzá, a míg
ezt a munkát bevégezték. Sansibarnak ugyanis óriási nagy a forgalma nemcsak Európával, hanem •— sőt főképen — Kelet-Indiávalés Arábiával. A pontos és rendes monszunok ugyanis már ősidőktől
kezdve nagyban elősegítették Sansibarnak ezen két vidékkel való érintkezését. Indiából és Arábiából az északkeleti monszunnal lejöttek
a hajósok könnyű szerrel Sansibarba és a délnyugotival éppen ilyen
könnyűséggel tértek vissza hazájokba. Ugyanezt tették megfordított
sorrendben a sansibarioták.*
* Ugyancsak a monszunok ezen rendes működésének következménye, hogy a
kinai hajósok dzsunkéikkel és rendkívül csekély hajózási felszerelésükkel már a legrégibb időktől fogva rendszeresen látogatják meg a tőlük sok ezer mértföldre eső
Csendes óceáni szigeteket, sőt Ausztráliát is. A kedvező irányú északkeleti szél segítségével lehajtatják magukat messze délre, ott bevárják a délnyugoti monszun beállását
és ezzel visszahajtatják magukat a hazai partokra. Sőt az a körülmény, hogy a kultúrának elég alacsony fokán álló szigetlakók, polynesiaiak és mikronesiaiak nagyon
kezdetleges járműveikkel és a legcsekélyebb nautikus műszerek nélkül 800—1000
mértföldre, sőt nagyobb távolságra is merészkedtek apró canoeikkal, az mind a két
monszunnak rendes és az említett népek által jól ismert működésén alapszik.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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Ennek a régi és sűrű forgalomnak köszönhetik az arabok
Kelet-Afrikában történt előhaladásukat és befolyásukat a fekete elemek
között, a melyekkel különben — mellékesen megjegyezve — helyenként annyira összeforrtak, hogy ezeken a vidékeken ma már csak
kivételesen fordul elő tiszta arab vér. Európa felé is évszázadok
óta áll fenn a forgalom és úgy a bevitel mint a kivitel, a legkülönbözőbb árúkban, tetemes. Nem érdektelen egy kis statisztika, a
melyből kivehetjük, hogy mit visznek a hajók Sansibarba és mit
visznek onnan ki. A bevitelben természetesen első helyen áll a textilipar
terméke, a szövetárú. Ezen a téren pedig dominál a gyapotárú, a
melyet sok időn át csak Európából vittek be „americano" név alatt,
de a melynek az utolsó évtizedben erős versenytársa az Indiából
bevitt „gamti". Nagyon sok fogy el egy áttetsző fehér gyapotszövetből, a melyből a suahelik, arabok a hosszú ingeket készítik, a
hindu nők pedig a nagyon rövid és mélyen kivágott „pruszlik"-ot.
Szeretik továbbá a színes és nagyon tarka zsebkendőket és fej keszkenőket, a melyeket azonban egészen más czélokra használnak.
Ezekből a kendőkből készülnek ugyanis a néger nők szoknyái vagy
derékövei. Sokat keresett beviteli czikk továbbá a tarka selyemszövet,
ugyancsak a hindu és más nem néger nők számára, egyszersmind
a lakások díszítésére az araboknak és parsiknak, a kik a lakásuk
díszítésére is nagy gondot fordítanak. Az üveggyöngyökből óriási
tömegeket visznek Sansibarba, azaz hogy Sansibaron keresztül KeletAfrika belsejébe. Az a sok „korái", gyöngysor, meg más ékszer,
a mit a különböző néger törzsek leányai az Ukereve, a Tanganyika
tó partján, meg a Sambesi mentén viselnek a nyakukon, a fülükben,
vagy a bokáikon meg az orruk czimpájában, stb., az nagyobbára
Sansibaron keresztül jut hozzájuk, még pedig — Veneziából és
Csehországból. Ellenben a sárgarézből és drótokból készült másnemű
ékszerek Angliából származnak. Ugyancsak Angliából kerül ki a
temérdek (!) szappan, míg ellenben a gyertyákat Belgium szállítja.
A kőedény- és porczellánárúkat Németországból hozzák; a vas- és
drótszegek és minden más vasárú Angliából és Antwerpenből valók;
a petróleumlámpák Bombayból, a fezek Csehországból, a hajlított

18 EZER KORONÁT ÉRŐ ELEFÁNTAGYARAK.
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bútorok Ausztriából. Magyarország is képviselve van a szállításban;
mi tudniillik gyufát küldünk és lisztet, de — sajnos — vajmi keveset
és ezt is nagy Németországon vagy Anglián keresztül. A mire a
magyar

árú

Sansibarba kerül

angol vagy német lobogó alatt,

az már régen vagy német, vagy angol portéka; Magyarországnak
pedig még csak a hírét sem hallják a sansibarioták. Conserveket
és kétszersültet szintén Németország és> Anglia

küld; a czukor

azonban magyar és franczia származású. Borral Franczia-, Olaszés Spanyolország látja el Sansibart. Ezek a borok a mieinket meg
sem közelítik — holott kétszer-háromszorta drágábbak a mieinknél;
de megvan az az eló'nyük — legalább előnyképen említik fel -•a mi boraink fölött, hogy ezek jól állják ki a szállítást az óceánon,
meg a fekvést a tropikus forróságban. Sört, a melyből óriási menynyiségek fogynak el, Németország és Anglia szállít, míg ellenben
a szintén nagy mennyiségben fogyasztott brandyt Glasgowban és
Dunbeeben gyártják. Az olívaolajat Dalmácziából, Franczia és Olaszországból kapják, a dohányt és szivart pedig Antwerpenen keresztül.
Nagyjában ezek a tárgyak a beviteli czikkek és ugyancsak
nagyjában ezek az említett országok a szállítók.*
A kivitel főképen nyers terményekből áll, ezeket azonban óriási
mennyiségekben viszik ki. Magának a szigetnek — illetőleg a három
szigetnek — a szegfűszeg és a kopra a két főbb kiviteli czikke. Valamennyi többi kiviteli czikk Kelet-Afrika belsejéből kerül ki, a honnan
továbbszállítják. A közvetítő üzlet, az ügynökség egészen a hinduk
kezében van, a kiknek úgy az arabok mint az európaiak konkurrencziáját sikerült legyőzni. A három legfőbb kiviteli czikk az elefántcsont,
a gummi és a szegfűszeg. Az elefántcsontot arab kereskedők hozzák
ki Afrika belsejéből a partra; ezek ugyanis jól felszerelt, sőt felfegyverzett karavánokkal mennek be a földrész belsejébe, egészen
a nagy tavakig, a Congo és a Nilus eredetéig, a hol cserekereskedés útján szerzik be a bennszülöttektől az erre a czélra meggyűjtött
* Magától értetődik, hogy az itt felcsorolt árúczikkek körülbelül ugyanazok, a
melyeket Európa Afrikának más vidékeire is szállít és hogy saz árúk azokon a más
vidékeken is ugyanazon eredetűek, mint Sansibarban.
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elefántcsontot. (Hogy az illető elefántcsontkereskedők mellékesen egy
kicsit az „ébenfával" (rabszolgakereskedéssel) is foglalkoznak, azt
már

láttuk.) A Sansibarba hozott elefántcsont évenként mintegy

kétszázötven-háromszázezer kilogramm. A gummit Közép- és KeletAfrikából hozzák Pangani, Kilwa, Lindi és Bagamoyo

főgyűjtőhe-

lyekről. Sansibarban átöntik vászonzsákokba és innen küldik széjjel
Európába és Amerikába. Évenként mintegy 250 ezer kilogramm

FARAGOTT ELEFÁNTCSONT.

súlyút szállítanak el. A legsajátabb árúczikke azonban a többször
említett szegfűszeg. Ezt a fűszert mintegy 100 évvel ezelőtt hozták
be Sansibarba és Pembába, (meg a Comori szigetekre) a Molukki
szigetekről. Ma pedig ezen a téren a világ első helyén áll. A pembai
és sansibari
többi

az

ültetvények

araboké;

nagyobb

európai csak

része a szultán

tulajdona, a

néhány foglalkozik

lésével. A termelés olyan rengeteg nagy, hogy

a terme-

évenként több

mint másfél millió kilogrammot szállítanak belőle Európába, Amerikába és Ázsiába. Kivitelre kerül továbbá a kopra (a kókuszdiónak
szárított bele, a melyből olajat készítenek), a czukornád, illetőleg
már a melasse (a még meg nem tisztított czukorszörp), a melyet
kifőzött petroleumkannákban szállítanak; továbbá nagymennyiségű
állati bőrök, a melyek a szomszédos somali földről kerülnek Sansibarba és a honnan nyers állapotban szállítják Európába és Amerikába. Itt-ott megtörténik, hogy künn a sík óceánon hirtelen kellé-
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metlen szag üti meg az ember orrát, a mi annál furcsább, mert
köröskörül a láthatáron nincs semmi, a mivel a kellemetlen szag
összefüggésbe hozható lenne. Csak egy-két órával később tűnik fel a
láthatáron — a szélfelőli oldalon — egy vitorlás, vagy egy lassan
czammogó tehergőzös. Ez okozta az iménti bűzt; tudniillik nyers
bőröket szállít, és ennek az illatát hozta el a szél. Ipari termék
vajmi kevés, a mit Sansibarban hajóznak be; fők épen kezdetleges
művű és csak apró részleteiben gondosan kivitt kosarakat, gyékényeket, legyezőket. Többnyire a néger nők kézimunkája, a melynek
az ethnografikus értéke nagyobb, mint a praktikus haszna. Fontosabb ennél a kókuszdió szőre, a melyet Angliában, Hamburgban
és Antwerpenben hajóköteleknek dolgoznak föl. Kivitelre kerül továbbá"
többféle csont és fafaragvány, elefántcsontból, békateknőből és ébenfából.

•

.

;

A mint ezekből kivehető, a kereskedelem és az üzleti forgalom nagy; a Kaiser pedig jelentékenyen kivette a részét a sansibari ki- és beviteli forgalomból.

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET.

SANSIBARTÓL ADENIG.

Mümelléklet Gáspár Ferencz A FÖLD KÖRÜL czímű munkájához.

I

ÚTKÖZBEN ADEN FELÉ

HULLÁMVERÉS A SZIGETEK

KÖZÖTT.

Az Indiai-óceánon folytatott utunkon rájöttünk, hogy Sansibarban többek közt behajóztunk két olyan czikket, a melyek közül
az egyikből nem vettünk föl eleget, a másikból pedig, sajnos, nagyon
is sokat."
Az egyik árúczikk — a mely nem volt elég — pompás narancsok voltak, a melyekből egy német ültetvényes Pemba szigetén,
ugyanaz, a kivel a sansibari német clubban ismerkedtünk meg
és a kinek nem termett elég —• mákja, néhány nagy kosárral adott
át a Kaiser parancsnokának azon czélból, hogy

„kitapasztalják,

minő állapotban érkeznek meg Németországba". A különben jól
becsomagolt, de már teljesen érett narancsok azonban már az első
napokban kezdettek romlani és nehogy egészen kárbavesszenek, a
kapitány minden étkezéshez „á discretion" mennyiségben bocsátotta rendelkezésünkre a pompás gyümölcsöket. ízre és aromára
nézve rendkívül

ízletesek voltak ezek a narancsok, a melyek

némelyike nagyságra nézve is vetekedett a brazíliai narancscsal.
Mindenesetre nagyon alászállította értékben a kókusztejet, a melyből szintén elég sok fogyott el az — ingyen narancs megkóstolása
előtt. Azután senki sem kért belőle. Ez a kókusztej különben sem
érdemli meg a jó hírnevét. Még a jégbehűtött kókusztejnek is
„unalmas" az íze. Lehet, hogy ott, a hol a forróságtól és szomjúságtól eltikkadt vándor semmiféle más folyadékot nem kap, mint
a kókuszdió tejét, hogy ott kellemes és a szomjat enyhíti is. De a
hol másféle ital is kapható, ott teljesen felesleges. Nem ért többet
a tembo sem, a kókuszpálma virágának megfúrása által nyert folyadék, vagy a pombe, a melyet a megfőtt és erjesztett maniokából
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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készítenek. Az exotikus italok egyszeri megkóstolás után lekerültek az italok lajstromából.
A másik czikk, a melyikből viszont sokkal több jött a hajóra,
mint a mennyi ínyünkre volt, az a temérdek — patkány volt.
Már a Delagoa Bayből kiindulólag észrevettük, hogy a szokottnál
sűrűbben jelentkeznek patkányok a kabinokban, meg az alant lévő'
helyiségekben; Mocambiquetől kezdve még sűrűbben mutatkoztak
és a mint elhagytuk Sansibart, a patkányok időnként tűrhetetlenekké váltak. Részben gyarapodtak a hajón történt szaporodás útján,
részben pedig az árúczikkekkel kerültek már mint kifejlett példányok a hajóra. Viselkedésök egyszerűen botrányos volt; a kabinokban meg az étteremben éppen olyan szabadon jártak-keltek,
mint akár odalenn a raktárakban, vagy az élelmiszerek depotjában.
Megtörtént egyszer-másszor,

hogy vacsora alatt felfutottak a szé-

kekre vagy a pamlagokra, sőt egy alkalommal — „concert" .alatt,
egy meghajszolt patkány belefutott a nyitott pianinoba. A zongora,
előtt éppen egy nő ült: képzelhető tehát, hogy micsoda riadalmat
keltett a csúnya vendég. Hasztalan volt ellenük minden védekezés;
sem számban nem tudták őket megapasztani, sem pedig az utasok
kabinjaiból vagy közös tartózkodási helyeiről kizárni. Az éjjeli csendet
többször kellemetlenül zavarta meg a különböző származású, tehát
egymás ellen ellenséges indulatú patkányok marakodása és sivítása.
Megjegyzendő, hogy ha egy hajón, legyen az kereskedelmi vagy
hadihajó, a patkányok véletlenül elszaporodnak, az valóságos csapás,
mert a kiirtásuk roppant nehéz. Az irtásuk legfeljebb fogókra vagy
macskákra szorítkozhatik; ez pedig nagyon kevés eredménynyel jár..
Tömeges mérgezésről

szó sem lehet. A megmérgezett patkány,

ugyanis elbújik valamelyik zugba s ott pusztul el. A hajók dugott
helyei és zugai pedig a legtöbb esetben hozzáférhetetlen helyek;
az ilyen helyeken mindig van kis mennyiségű „fenékvíz", a mely
vagy kívülről szivárog be a hajó űrébe, különösen fahajókon, vagy
pedig a gépolaj,

lecsapódott gőz és pára meg fedélzet mosáskor

leszívárgott víz meggyűlt keverékéből áll. Ez a fenékvíz maga is.
igen kellemetlen rothadási szagot áraszt és hozzájárul ahhoz, hogy
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a legtisztábban tartott hajónak is meg van a specifikus hajószaga,
különösen erős hánykolódáskor, a mikor a fenékvíz felkavarodik.
Ha már most ebbe a fenékvízbe néhány élettelen patkány rothadó
teste is belejut, akkor egyes helyeken olyan pestilentiális bűz keletkezik, a melyet lehetetlen kiállani. Ezért nem szabad tehát méreggel
pusztítani a patkányokat, hanem csak olyan módon, hogy a holttestek kézrekeríthetők és kidobhatok legyenek. Részben még szerencse,
hogy egymást pusztítják és felfalják. A különböző eredetű patkányok
ugyanis irtó háborút folytatnak egymás ellen; harczolnak és viaskodnak, a legyőzöttet pedig felfalja a győztes. Ezt különben megteszik az ugyanegy eredetűek is. Minden hajón ugyanis átlag három
fajtájú patkány van; a hazai, a vándor és a külföldön szerzett.
Mert szerezni szerez minden hajó, bárhogyan védekezzék. A huzamosabb időn horgony előtt fekvő hajók, főképen a hadihajók, a
horgonylánczokra meg a drótkötelekre, a melyekkel a szárazföldhöz vannak kikötve, hosszú hegyes szegekkel kirakott örvet alkalmaznak a drótkötélnek vagy a horgonyláneznak a vízből kiálló
részére, hogy megakadályozzák a kitűnően úszó vándorpatkányok
felkúszását, illetőleg a hajóra jutását. A kereskedelmi hajókon pedig
lehetőleg szigorúan vigyáznak a berakott árúcsomagokra, kötegekre,
hogy patkány ne legyen bennük. De — a mint láthatjuk — azért
mégis vannak. A hazai két fajtájú patkány, a házi meg a vándor
között, azonnal megindul a harcz; a mint a hajó külföldre jön, a
társaság megszaporodik a harmadik fajtájúyal és a harcz meg a
háború még fokozottabb lesz. De sajnos soha sem lehet olyan
vérengző, hogy egymást kipusztítsák.
Néha végtelenül kellemetlen incidensek fordulnak elő a patkányok
miatt a hajókon. így például egy alkalommal velem, e sorok írójával,
egy hadihajón az Indiai-óceánon a következő történt. Egy éjjelen
elhívtak a hajó orrán elhelyezett kis kórházba egy súlyosan megsérült matrózhoz. Csak könnyen és hirtelen öltöztem fel és kilépve
a kabinomból, a kabinom tolóajtóját nem toltam be magam után,
hanem csak a függönyt húztam az ajtó nyílása elé. Kis idő múlva
visszatérve kabinomba, visszafeküdtem keskeny és rövid ágyamba,
67*
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a mi egy kis vitorlás-hajón nem egészen egyszerű művelet. Hogy
tudniillik alvás közben az ember a hajó erős hánykolódása következtében le ne forduljon

a keskeny ágyról, az inasok a takarót

olyan módon feszítik ki az ágy fölött, hogy belül, a „fal felé",
valamint a lábaknál egészen begyűrik
kívül pedig ugyanígy begyömöszölik,

a takarót a derékalj

alá,

de csak az alsó kétharma-

dában. A felső harmada nyitva marad, a mely keskeny résen a
lefekvő bebújik a takaró alá és azután sajátkezűleg gyűri a derékalj
alá a szabadon maradt takaróvéget. így tettem én is; bebújok a
kis résen, kinyújtózkodom s abban a pillanatban végig fut mellettem egy hatalmas patkány. A rémülettől, ijedtségtől és utálattól
égnek állott a hajam és elállott a szavam. Ki akartam ugrani az
ágyból,

de a jól legyűrt

takaró nem engedett. Sőt a patkányt

sem engedte. Végre megjött a szavam s elkezdtem

megveszeke-

dett módon ordítani. E közben a patkány, szintén menekülni óhajtván,
ide-oda futkosott rajtam a takaró alatt és félelmében egynéhányszor
beleharapott a lábaimba. Egy végtelennek tűnő kínos és gyötrelmes
perez telhetett el, a míg őrült ordítozásomra a cabinom előtt lógó
függő-ágyakból néhány matróz a cabinomba jött és lekapták rólam
a takarót. A patkány kiszabadulva a „fogóból", hatalmas ugrással
pattant ki az ágyból

és eltűnt a corridorban. Lehetett vagy két

deciméter nagy. Képzelhető, hogy minő érzések között folytattam
az alvást a nagyon keskeny,

irtózatosan forró és irgalmatlanul

lökdöső keskeny fekhelyemen, a mely a 35 fokos hőségben különben is a kifacsarhatásig volt átizzadva.
Ennél még kellemetlenebb esete volt évekkel az én esetem
előtt, egy tengerésztisztünknek, ugyancsak az Indiai-óceánon. Ez a
tiszt négy órai őrsége után a hajóhídon egy délután azzal a kellemes reménynyel, hogy a testet és lelket elcsigázó nehéz és felelősségteljes szolgálat után egy-két órát pihenhet, belép a cabinjába.
E pillanatban egy hatalmas patkány ugrik elő a szekrény mögül.
A tiszt hirtelen lecsukja a kabin ajtaját, kirántja a fogason lógó
rövid kardját és elkezdi hajszolni a patkányt. A tengerésztiszti
kardnak tudvalevőleg rövid pengéje van, a melynek az alsó két-
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harmada kétélű és nagyon hegyes élben végződik. Ezzel a karddal
szurkait az ide-oda futkosó patkány után, hogy felnyársalja. A rendkívül fürge

és gyors állat azonban villámgyorsan változtatta az

irányát; hol a falakon, hol a tetőzeten, hol ismét a padozaton
rohant végig, a vadászó tiszt pedig mindig akkor szúrt utána, a
mikor a patkány már egészen másfelé járt. Egyszer a patkány a
fedélzetről egyenesen a tiszt lábai közé fut, a tiszt dühösen utána
szúr és átszúrja a — saját lábát. A szúrás olyan erős volt, hogy
a kard hegye a középláb csontjai között néhány centiméterre hatolt
a padozatba. Képzelhető a szegény vadász állapota; moczczannia
sem lehetett, mert a legcsekélyebb mozdulatra az éles kard heves
fájdalmakat okozott. A kiabálásra berohant matrózok mentették ki,
—

nem is szorult, hanem odaszegezett — helyzetéből, még pedig

a hajóorvos tanácsára elég ötletesen és szellemesen. Hogy tudniillik a kard kihúzása ne okozzon felesleges fájdalmakat,

a kard

markolatján keresztül húztak egy rövid rudacskát, ennek a két
vége alá egy-egy matróz térdelt, a kik aztán egyszerre

egyene-

sedve fel térdeplő helyzetükből, függélyes irányban húzták ki a
kardot a lábból meg a padozatból. Hónapokig tartott, a míg a
tiszt ismét talpra állhatott és évekig, a míg az „indiai patkányölő"
névtől megszabadult.

A Kaisernek számos jó és kellemes tulajdonsága mellett volt
még egy-két nagy hátránya, a melyek, tekintettel a még előttünk
álló hosszú útra és még inkább az Indiai-óceánon uralkodó rendkívüli forróságra, nagyon érezhetők voltak. Első sorban hiányzott a
fürdő. Az összes első osztályú utasoknak — lehettünk vagy hatvanan — egyetlen fürdőkád állott a rendelkezésünkre. Leszámítva
a mintegy 25—30 nem európait, tudniillik az arab, parsi és hindu
férfiakat

és nőket, a kik éppenséggel nem támasztottak igényt a

fürdőhöz, még mindig sokkal többen voltunk, semhogy az egyetlen
fürdőkád megfelelhetett volna. Ámbár az időt a lehető leggazda-
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osztottuk be. A férfiak már reggel ötkor kezdték a

fürdést, hogy a kellő időben a nőkre kerülhessen a sor. A kik
az első órában kerültek sorra, azok még tűrhető állapotokat találtak a fürdőszobában;

de azontúl a fürdőszobában

töltött néhány

A SANSIBARI SZULTÁN HÁREMÉBŐL.

perez nem hogy üdülést nyújtott volna, hanem ellenkezőleg, kellemetlen, csaknem kínos volt. A fedélzeten fürdőmedenezét felállítani
nem lehetett, részben a tér szűke, részben a fedélzeten
zett sok árú miatt. A Kaiser ugyanis ámbár hogy

elhelye-

személyszállí-

tásra volt berendezve, sokkal inkább felelt meg egy teherhajónak.
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hogy

íztelen volt, hanem nem felelt meg „térben és időben". Közvetlenül az Egyenlítő közelében ugyanis sehogysem találtuk helyénvalónak azokat a túlságosan tartalmas és zsíros eledeleket, a melyek
inkább illettek volna a keleti vagy az északi tengerhez tél idején.

.

ELŐKELŐ ARAB NŐ.

A keményre sült tojásos sonka, a savanyúkáposzta, a szívós roastbeaf, meg a véres beafsteak a legkevesebb embernek ízlett akkor,
a mikor a nap teljes

tétlenségben telt el, a hőmérsék pedig az

étteremben állandóan 34—36 fok között állott.
Legnagyobb fokban kellemetlen volt azonban a Kaiser harmadosztályú utazó közönsége. Még emlékezhetünk, mennyire terhes volt
az a néhány száz hindu munkás, a kiket a Delagoa Bayből szállított a Kaiser Sansibarba és hogy milyen megkönnyebbülés volt, a
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mikor a kellemetlen útitársak elhagyták a hajót. Sansibarban azonban cseberből vederbe estünk: a kiszállt hindu munkások helyett
még nagyobb

számban szállottak fel —

mekkai zarándokok. A

néhány száz ember tagadhatatlanul érdekes gyűjtemény

lett volna

az ethnografusnak, de velük tölteni egy egész hetet és a közvetlen
közelükben élni, akkor, a midőn a kellemetlen viszonyoknak úgy
is egész csoportja halmozódott össze, határozottan nem volt kellemes. A zarándokok ugyanis már a szent helyre való utazás alatt
betartanak bizonyos rituális szabályokat, a melyek úgy a táplálkozásban, mint a viseletben nyilvánulnak.

Ők maguk a tisztálkodás-

nak legelemibb kívánalmaitól is távol tartották magukat; az ételeik
— a melyekben a juhzsírnak főszerep jut — már főzés alatt igen
kellemetlen illatot árasztottak; étkezés után pedig sem a főzőedényeiket, sem a tányéraikat nem mosogatták. A ruházatuk vagy
takarékosságból,
szabályok

vagy a zarándokok ruházkodására előírt rituális

folytán piszkos volt és rongyos, épp úgy az ágynemű,

a melyet magukkal hoztak. És ha tekintetbe vesszük, hogy a 350—
400 ember között volt akárhány, a ki Afrika belsejéből indulva ki
a szent helyre, Mekkába, már több mint egy éve van úton, a mely
idő alatt folyton a zarándokok számára előírt életmódot tartották
be, tudniillik éhezve, nem tisztálkodva, ruhát nem váltva és •—
Allah tudja — a testi életnek még micsoda szabályaihoz alkalmazkodva, akkor elképzelhető, hogy néhány száz ilyen ember, együtt,
szűk helyre összeszorítva

és a vallásos rajongásnak

nyilvánítható tüneteiben egymással

versenyezve,

külsőleg is

minő kellemetlen

szomszédok lehettek.
A kellemetlenségek gyűjteménye azonban még nincs kimerítve.
Elől, a hajó orrán levő ketreczekben kisebb szabású

állatsereglet

volt elhelyezve, a mely német állatseregletek számára volt szánva.
Legnagyobb számmal voltak képviselve a majmok, a melyek maguk
egész seregletet tettek ki. Ezek a majmok szüntelen marakodtak,
—

némelyik ketreczben volt 10—-15 példány is — folyton

pisz-

koltak és állandóan büdösek voltak. Volt köztük néhány igen rossz
indulatú, haragos és harapós. Ha az ember véletlenül ezek köze-
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lébe jutott, dühösen vicsorgatták rá a fogukat, vagy kinyúltak az
első lábukkal a léczek közül, majdnem mondhatni: a kezükkel, olyan
ügyesen és czéltudatosan kaptak az előttük elhaladó ruhájába vagy
hajába — vagy pedig egyszerűen — bemocskolták az embert. Ezek
az állatok olyan ellenszenvesek voltak, hogy csaknem kárörömet
éreztünk, a mikor a visításról meg a dühös makogásról hallottuk,
hogy valamelyik matróz egy rúddal alaposan eldöngette őket. Hogy

VÁNDOR ARABOK.

milyen ribillió keletkezett erre a „német nevelésre", az illető majomketreczben, az leírhatatlan. A majmok azonban rosszul tűrték a tengert, a ketreczet, a szokatlan táplálkozást, no, meg azt a sok ütleget.
Alig múlt el nap, hogy egy-kettő ne pusztult volna el, a melyeknek
a holtteste kapóra jött zsákmány volt a hajónkat követő — czápáknak.
Ugyanezen sorsa jutott két jól kifejlett struczmadár is. Ezek
a szegény

állatok ugyanis

az első osztályú

fedélzet

közelében

kaptak helyet, két külön ketreczben. A ketrecz oly módon volt
megcsinálva,

hogy

csak az állat teste volt benne, a hatalmas

erős nyaka pedig kinyúlt a láda tetején levő nyíláson. A láda azonban még így is nagyon kicsi volt és a szegény állatok nagyon
szenvedhettek

szorult

Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.

helyzetükben.
'

Tudniillik,

nemcsak

hogy
68
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egyetlen lépést sem tehettek, hanem még a megfordulásra is szűk
volt a hely. A szegény állatok szüntelenül hajtogatták a nyakukat,
tátották a szájukat és nyugtalanul tipegtek hatalmas lábaikkal. A
nőstény már a harmadik nap reggelén beadta a derekát, helyesebben a nyakát, mert ez hajlott le élettelenül a ketrecz tetejére és
másnap reggel kimúlt a másik is. Mind a kettőt a tengerbe dobták,
valószínűleg nagy örömére a czápáknak, a melyek a struezokban
minden esetre nagyon ritka pecsenj^ére akadtak.

A társadalmi élet nagyon csendes, sőt igen unalmas volt a
Kaiseren. A fehér és színes elemek olyan elszigetelten éltek,
mintha nem ugyanegy hajó fedélzetén, hanem egész külön földrészen éltek volna. Bámulatos volt a nem európai nők nyugalma,
indolentiája, vagy apathiája. Az étteremben vagy más közös helyiségben sohasem jelentek meg, csupán a fedélzeten voltak láthatók.
Órákon át, sőt napokon keresztül, olyan nyugalommal ültek a
padokon vagy széken, mintha csak egy-két órát tartó rövid kirándulásról lett volna szó. Olvasásról, kézimunkáról szó sem volt, sőt
az is ritkaság számba ment, ha egymással társalogtak.
A nyomasztó hőség ólomsúlylyal nehezedett reánk is, meg ő
reájuk is. Nem csoda: hiszen már a kiinduló pontunk — Sansibar —
hat fokra fekszik az Egyenlítő alatt és azóta folyton a legforróbb vidéken tartózkodtunk. Az egész eddigi utazásunk alatt ezúttal negyedszer haladtunk el az Egyenlítő alatt. Ez a tény azonban olyan
„zajtalanul" történt, mintha akár a 22-ik vagy a 40-ik hosszúsági
fokot érintettük volna; még csak említést sem tettek róla. A hajó
csavarja kérlelhetetlen következetességgel morzsolta el a mértföldeket és néha órákon át nem volt más hang hallható, mint ez az
egyhangú mormolás meg a csobogás, a melyet a felvert víz idézett
elő. Nappal itt-ott futólagos szórakozást nyújtott a repülő halak raja,
a melyek ezúttal is hozzájárultak az étrend némi felfrissítéséhez és
változatosságához, este pedig kigyúlt, azaz phosphoreskált a tenger.
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A tünemény azonban nem jelentkezett sem szokatlan mértékben
vagy fényben és így, mint már nagyon sokszor észlelt tünemény,
teljesen hatás nélkül maradt. Az ember még az óceántól is megköveteli a változatosságot. Bármily impozáns legyen az ő életében
és működésében, ha ezekben nem mutat újat, vagy fokozódást,
tehát ha nem nyújt szórakoztató változatosságot, éppen úgy unal-

CAP GARDAFUI.

mássá válik, mint minden egyéb a világon. Még az óceánnak is
számolnia kell az emberi természettel.
Sansibar elhagyása után az ötödik nap reggelén kaptuk láttávolba Afrika legkeletibb csúcsát, a Cap Gardafuit. Ugyanekkor
balra tó'lünk — nyugat felől — érdekes látványt nyújtott a somali
föld sziklás partja, a melyhez a Kaiser sokáig láttávolban tartotta
magát. A Ras-Hafun (Hafun sziklafoka) is messze benyúlik a tengerbe;

az

erős

napfényben

csillogó tengerből

csaknem

kőfal

meredekségével emelkedik ki a teljesen kopár, sötétszínű hatalmas
sziklafok, olyan komoran és ridegen, hog}'' csaknem megdöbbenti
a szemlélőt. A környéke teljesen

kihalt, sem fű, sem fa, sem
68*
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madár

nincs körülötte. A

nap már letűnőben volt,

a midőn

oldalvást jutottunk a Cap Gardáimhoz. Afrikának ez a legkeletibb
csúcsa még megdöbbentőbb, mint a Ras-Hafun; nagyobb, meredekebb, komorabb és talán még kopaszabb.; a lemenő nap sugarai
piros fényövet vonnak a szikla csúcsa körül, miközben az alsó
része

már

csaknem

fekete az esti

homályban. A mint tovább

haladtunk — folyton a part közelében — egymásután bontakoztak
ki a meredek sziklaszögellésekbe

(a Rasokba) vájt mély baráz-

dák és hasadékok (shérmek). A sziklafalak meg a bevágások olyan
rendszeresen követik egymást, mintha óriási színház kulisszái lennének. És a mint mögöttünk marad az utolsó kulissza is és befordulunk az eddigi északi irányból nyugotra, az adeni öbölbe, szembe
találjuk magunkat az éppen lemenő nap korongjával. A minő meglepő
volt a látvány, éppen oly csodálatosan szép is volt. Látszólag a
napkorongnak alsó
fölött;

a

fényben

széle

szokottnál

egész

közel

öt - hatszorta

lebegett

nagyobbnak

a tenger

színe

feltűnő

vérpiros

izzó égitest és a hajó között a tengeren széles

vérpiros

fényben tündöklő hatalmas csík terült el. A látvány alig tartott
egy-két perczig; a nap korongja szemlátomást és gyorsan sülyedt
mélyebbre és mélyebbre és a mely pillanatban a legfelsőbb széle is
eltűnt a tengerben, a vérpiros színű víz csaknem feketének látszott
a hirtelen beálló sötétségben.

Éppen ilyen feketék

lettek tőlünk

balra a meredek sziklafalak, a melyeknek körvonalai a homályban
összefolytak a tenger vizével.
A mint a Kaiser befordult az adeni öbölbe, lényegesen és
nagyot változtak a viszonyok. Az előbb még kissé hullámos tenger
egyszerre

olyan

csendes és nyugodt

volt, mintha ólomból

lett

volna; egyetlen redőcske sem zavarta a felületét. A levegő is olyan
mozdulatlanná vált, hogy lehelletszerű lengés sem volt érezhető. Úgy
éreztük magunkat, mintha gygasi katlanba jutottunk volna, a melynek a falai forró levegőt sugároznak ki magukból. Minél mélyebben
szállt le reánk a tropikus éjszaka

sötét leple, annál magasabbra

emelkedett a hőség, a mit szemmel láthatólag mutatott a hőmérő
felszálló higaayoszlopa

is. Egy-két órával előbb, Cap Gardatuitól
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nyugotra — a mikor tehát csak az egyik oldalunkon volt szárazföld — még

29—30

fok

között állott a higany,

most

hogy

északra voltunk a Captól — de benne voltunk az adeni öbölben
— 31—32 fok között állott a fedélzet hőmérője. A kabinokban és
az

éttermekben persze

négy-öt

fokkal

nagyobb

volt a hőség.

A körlég olyan tikkasztó, olyan nyomasztó volt, hogy •— bocsánat
a kissé szabad,

de a legjellemzőbb

kifejezésért

—• az embert

majd megütötte a guta. Az izzadtság csurgott rólunk; a legyezés
munkája, egy pillanatra ugyan enyhítő hatással, csak fokozta az
izzadást. Az égbolt sötétkék azúrjával és fénylő, csaknem szikrázó
csillagaival,

irgalmatlanul meredt le reánk, elcsigázottakra. Nem

volt rajta egy tenyérnyi felhő; csak előttünk a messze láthatáron
feküdt a tenger fölött egy lenge pára, a mely olyan mértékben
távolodott

előlünk, a milyen

mértékben

a hajó

előre

haladt.

Éjfélkor a hőmérő egy-két fokkal még többet mutatott, mi azonban
úgy éreztük, mintha legalább tíz fokkal emelkedett volna. Ebben
a hőségben senkinek sem volt bátorsága az éjszakát a kabinban
tölteni. A kapitány meg is engedte, hogy az éjszakát a fedélzeten töltsük; a matrózok és szolgák a fedélzetre hozták az ágyneműinket és kiki tetszése szerint hevert le a fedélzetre terített
matraczára. A nők számára a tat leghátulsó része volt

kijelölve,

a

Alvásról

melyet

vitorlákkal

azonban szó

sem

rekesztettek

el

lehetett; bármely

a férfiosztálytól.

órában keltünk fel,

hogy

kissé megszikkadjon az átizzadt ágynemű, mindenkor félálmosan
ődöngő alakokat láttunk bágyadtán ide-oda járkálni, keresve

egy

kis enyhülést.
A Kaiseren töltött utolsó nap, a mely egyszersmind az utolsó
volt Afrika partjain, olyan volt, mintha szándékosság lett volna
.a kellemetlenségekben,

hogy

könnyű

is, meg a Kaisertől is. Egész

legyen

a búcsú

Afrikától

nap elernyesztően tikkasztó volt

a forróság; a tengeren egy hullámfodrocska sem jelentkezett és
a levegő
éjszaka

olyan

volt,

csak folytatása

mint egy

kőfal.

Meg se mocczant. Az

volt ezeknek a viszonyoknak:

forróság,

bágyadtság, mely az ernyedésig fokozódott; tökéletes és teljes étvágy-
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talanság, lélekölő rettenetes unalom; éjjel pedig átizzadt párnák és derékalj a fedélzeten és álmosságtól támolygó alakok. Az abszolút tökéletes
csendben a hajó csavarának mormogása és bugása volt ismét az
egyetlen hang és ezáltal olyan kellemetlen hatást idézett elő, hogy
az ember idegessé lett tőle.
Ezúttal igazán nagy megszabadulás volt, a midőn a kora reggeli
órákban végre-valahára beérkeztünk Steamer Pointba, Adennek kikötőjébe. A lebocsátott horgonyláncz csörgése rendkívül kellemesen és
jól esett. Ilyenforma érzése lehet a rabnak, a ki a lábairól leoldott
láncz csörgését hallja. •
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