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ELSŐ FEJEZET.

A D E N.*

T

" Dél- és Kelet-Ázsia körüli további utazásunk irányába eső egyes részek ebből a
• ÜB-"^'? vagy egészen kimaradnak, vagy csak röviden említtetnek meg ; ezek részint czél-
IfcaMEsáaés szempontjából, részint technikai okokból az V-ik kötetben fognak sorra kerülni.
H % m -részletek többek közt: Aden, Ceylon, Singapure, Észak-Khina, Korea stb. —
KJBMezen okbó) történt, hogy az első kötetbe olyan leírások vétettek fel, a melyeknek
H K v ^ *z V-ik kötetben (a régi „Negyvenezer mértföld vitorlával és gőzzel") részben
Khar assertettek ugyan, de tárgyuknál fogva inkább voltak helyén az első kötetben.
CBpec esükelyek például a tengeri betegség és a sárgaláz.





Ázsia óriási testéből három hatalmas félsziget nyúlik mélyen
az Indiai-óceánba; ezeknek egyikén, Arábiának délnyugoti csúcsán
van egy kis kiszögelés, fekete, kopár és teljesen meztelen szirtektől
körülvett földterület, az Adeni-félsziget. Ennek a kiszögelésnek a
déli csúcsán viszont fekszik Aden városa, a melynek a tulajdon-
képeni kikötője Steamer Point.* Ezen a mintegy tizenöt négyzet
mértföldnyi területű földnyelven nincs egy szál fű, nincs egy csepp
forrásvíz; az egész nem egyéb, mint: „a mass of barren and
desolate volcanic rocks" (a kopár és kietlen szirteknek tömege).
A természet jóformán mindent megtagadott ettől a földtől, a mi
az emberi vagy állati élet fenntartásához szükséges. Ha ez a forró
napsugártól sütő-kemenczévé áthevitett katlan vagy kopár kőtömeg
a földgömbnek bármely más pontján feküdnék, aligha tette volna
ember ide a lábát; ha azonban valahogy mégis ide tévedt volna, nem-
csak hogy nem telepedett volna meg rajta, hanem ész nélkül futott
volna tovább. Aden azonban a világforgalomnak olyan pontján
fekszik, a melyen nemcsak hogy kiegészítő lánczszem, de való-
sággal számottevő tényező. A természet játéka olyan helyre terem-
tette Adent, emberektől lakott vidékeknek ezt a legsivárabbját, leg-
forróbbját, a mely bele esik abba a tengeri útba, a mely már a
legrégibb időkben összekötötte a Keletet Európával.

* A két első kötet megjelenése után több oldalról azt a felszólítást intézték
hozzám, hogy magyarázó megjegyzést csatoljak a sűrűn előforduló idegen nevekhez
és más szavakhoz. A felhívásoknak örömmel teszek eleget azzal a megjegyzéssel ,hogy
alkalomadtán az első két kötetnek ezt a hiányát pótolni fogom. Ezután tehát a meg-
említendő helynevekhez vagy más idegen szavakhoz zárjelben hozzácsatolom a szónak
kiejtésmódját; pl. Steamer Point (sztímer point); Chaurcnghee (csauringi).
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Jellemzetes a hely fontosságára az, hogy már néhány évtized- '
del Krisztus előtt a rómaiak súlyt fektettek Aden birtokára és ter-
mészetadta védelmi helyzetére és 1300 évvel később Marco Polo
— a globtrotterek ősapja — ezen a helyen már viruló kereskedelmi
góczpontot talált, a melyen mintegy 80.000 lakos folytatott keres-
kedelmet Kelet-Afrikával meg Indiával és a melyben több, mint
360 moshéban imádták Allaht. Az arabok csendes működését itt

DÉL-ARÁBIAI TÖRZSBEL1EK.

is a portugállusok zavarták meg először. Emlékezzünk vissza arra
a tényre, hogy VII. Sándor pápa annak idején felosztotta a földgöm-
böt a portugállusok és spanyolok között, a mely felosztás követ-
keztében a portugállusok a földgömb keleti felére szoríttattak. így
kerültek Adenbe és már csaknem véglegesen birtokukba vették a
fontos góczpontot, a midőn a hódító törökök éppen úgy megza-
varták a portugállusokat, mint a portugállusok előbb az arabokat.
(Szigetvár eleste Zrínyi Miklós idejében csaknem ugyanazon időre
esik, mint Aden meghódolása a török szultán janicsárjai előtt.)



ADEN ' 9

A török birodalom hanyatlása után Aden sokáig úgyszólván gaz-
dátlan terület maradt. A rettenetes vidékkel jóformán egyetlen nagyobb
nemzet sem törődött és jó sokáig csak kisebb arab törzsek tanyáztak
a Dzsebel Shamshan fekete sziklahegy kopár völgyeiben. A mikor
aztán az Előindiával folytatott érintkezés mindinkább élénkebbé
fejlődött — igaz, hogy egyelőre csak Egiptom szárazföldjén keresz-
tül — a hódító, gyarmatosító és telepítő nemzeteknek a világ
fennállása óta mindenkor a leggeniálisabbja, az angol, rögtön fel-
ismerte Adennek rendkívüli fontosságát meg jelentőségét, haladék-
talanul megtette az intézkedéseket, hogy Adennek feltétlen és meg-
támadhatatlan birtokába jusson. A kínálkozó alkalom csakhamar
bekövetkezett, habár — a mi magától értetődik — „az angolok
kissé segítettek a szerencsének". 1837-ben történt ugyanis, hogy
egy angol hajó Aden közelében zátonyra jutott. Az arab parti lakók,
a kik éppen olyan ügyes és vakmerő kalózok voltak a tengeren,
mint a minő félelmetes rablók voltak szárazföldi testvéreik a siva-
tagot járó karavánokra, megtámadták a zátonyra jutott hajót. A
hajón lévő rakományt elrabolták, a hajó személyzetét pedig részben
legyilkolták.

Az esemény nagyon kapóra jött az angoloknak; az angol
kormány kárpótlást követelt és fenyegetőzött. Hogy már akkor
volt súlya az angol szónak, kitűnik abból, hogy a laheyi szultán,
Aden azon időbeli uralkodója, hajlott a szép szóra és beleegye-
zett nemcsak a követelt kárpótlás fizetésébe, hanem abba is, hogy
eladja Adent az angoloknak és hozzá egy széles csíkot a fél-
sziget földjéből. A midőn azonban Hayness kapitány a Kelet-
indiai hadi-flottának néhány hajójával megjelent Aden kikötőjében,
nog}* véglegesen megkösse a szultánnal a szerződést, némi kis
.zavar állott be, a mennyiben a laheyi szultánnak kis baja történt;
Tudniillik idő közben meghalt. Az utódja sehogy se volt rábírható,
-Ogy az elődjével megbeszélt szerződést megkösse, azaz hogy a
•Öldnyelvet az angoloknak átengedje. Hogy a makacs szultánra

fejtsenek ki, az angol kormány Aden alá hozatta Bom-
(bombé) mindazon kis segélyeszközeit, a melyeket ilyen

Gésfir F.: A föld körül. III. - 2
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esetek alkalmával szárazon és vízen szokott a makacskodó fél
ellen mozgósítani, például: ágyúkat, ostrom-eszközöket, fegy-
vereket és az ezekhez szükséges katonákat. Az eredmény persze
kimaradhatatlan volt és 1839-ben Adennek a csúcsain már angol
lobogó lengett. Azóta voltak ugyan némi törekvések Adent az
angoloktól visszahódítani, de valamennyi eredménytelen volt. A

TÁJKÉP ADEN KÖRNYÉKÉN.

teljes és végleges nyugalom akkor állott be, a midőn 1870-ben a
laheyi szultán megjelent Bombayban és az edinbourghi (edinbörg)
hercz-eg — India akkori kormányzója — előtt véglegesen elismerte
az angolok uralmát.

Hogy milyen geniálisak az angolok a hódításban és gyarmato-
sításban, másrészt pedig, hogy mennyire kíméletlenek és erőszakosak
e tekintetben minden más nemzettel szemben, az kitűnik a követ-
kező esetből. Azon a ponton, a hol a Veres-tenger a déli kijáratá-
nál — a Bab el Mandebnél — keskeny szorossá szűkül, fekszik
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Perim szigete, egy Adenhez hasonló teljesen kopár és vízszegény
kis sziget, a melynek azonban a déli oldalán pompás kikötő van
és a mely szigetről a Veres-tenger bejárata, a Bab el Mandeb
szoros, pompásan védhető. Ennek a kelet-ázsiai-európai víziútra
rendkívül nagy jelentőségű szigetnek a birtokába Anglia a követ-
kező furfangos módon jutott. A mikor ugyanis a francziák észre-
vették, hogy minő fontos helyzetű földdarabkát annektált Anglia
az Adeni-félszigettel, arra törekedtek, hogy ellensúlyozás szempont-
jából az Aden szomszédságában fekvő Bab el Mandebi szigetet,
Perimet, kerítsék birtokukba. 1857-ben egy franczia hadihajó jelent meg
Aden kikötőjében, Steamer Pointban, a mely hajónak a parancsnoka
a nemzetközi tengerészeti etiquette értelmében meglátogatta az angol
governort Adenben. Látogatása alatt a társalgás folyamán a franczia
hajó parancsnoka többek közt megemlítette azt is, hogy Perim
szigetére megy, hogy kitűzze ott a franczia lobogót. A midőn
az angol kormányzó ezt meghallotta, egyszerre rendkívül barátságos
lett a franczia parancsnokhoz. Behatóan tudakozódott apróbb magán-
ügyei felől is, sőt magánál tartotta ebédre. Míg a franczia parancsnok
az angol governornál tartózkodott és élvezte annak vendégszerető figyel-
mességeit, a governor titokban és percznyi késedelem nélkül kiadta
a parancsot, hogy haladéktalanul induljon egy angol hajó Perimbe
és foglalja le a szigetet. Mikor egy nappal később a franczia parancs-
nok Perim szigete alá ért, legnagyobb megöbbenésére már ott találta
az oromra kitűzött angol lobogót! Azóta be sem vonták többé.
Aden az „indiai Gibraltár"-rá fejlődött, a ravasz fondorlattal meg-
kapott szigetről pedig a Bab el Mandeb szorosban szintén elmond-
hatják az angolok, hogy „erős várunk nekünk — Perim".

Abban az időben, a mikor az angolok átvették Adent az arabok-
az csak nyomorúságos fészek volt, a melyben főképen az

rAíieni-öböl kalózai tanyáztak és az egykori vulkán kráterében leg-
nehány száz ember tengődött. Az angolok alig egy-két
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évtized alatt emelték arra a nívóra, a melyen jelenleg áll és az
arab kalóz-tanyát világfontosságú erőddé alakították át, a második
Gibraltárrá, és azonkívül hajózási góczpontot teremtettek benne. A
Suezi-csatorna megnyíltával az a nagyszabású hajóforgalom, a
mely Európa és Kelet-Ázsia meg Australia között kifejlődött, Adent
egyszerre kiragadta a teljes ismeretlenségből és ma ezer meg ezer
gőzös Adenben látja el magát kőszénnel s más fontos szükség-
letekkel, a melyekre a hajóknak a megteendő hosszú útjokon szük-
ségük van. Dél-Arábia termékei, főképen kávé, gummi és más
gyanta-neműek, továbbá strucztollak, festékanyagok, gyöngyök és
elefántcsont csaknem kivétel nélkül Adenen keresztül kerülnek ki
a kereskedelmi forgalomba, valamint az ország beviteli szükségletei,
például szövöttárúk, gabonafélék és a szarvasmarha, ugyancsak Adenen
át jutnak az ország belsejébe. Az angol befolyás alatt a lakosság
száma gyorsan nőtt; a kilenczvenes évek végén Adennek már mint-
egy 32 ezer lakosa volt (ma mintegy 40 ezer lehet). Tekintettel
a letelepülők különböző eredetére, magától értetődik, hogy a lakosság
összetétele meglehetősen kevert. Európaiak és indiai keresztények
(pontosabban %megjelölve: a hindu fajokhoz tartozó keresztények),
kelet-indiai mohammedánusok, arabok, szomálik, baniánok, parszik
meglehetősen csoportosítva faj, származás és eredet szerint, laknak
egymás mellett, a kiknek különböző érdekeit és törekvéseit az erős
angol kéz tartja fegyelem alatt. Hogy a lakosok száma ennél nem
sokkal nagyobb, annak nem az az oka, hogy talán nem lennének
elég sokan olyanok, a kik szívesen húzódnak meg az angol lobogó
védelme alatt, hanem azért van, mert a rendkívül körültekintő angol
politika tartja azt így helyesnek és czélszerűnek. Az angolok ugyanis
Adent nem tekintik kereskedelmi góczpontnak, hanem stratégiai
erősségnek. A míg tehát ennek az erődnek csak annyi a lakossága,
a mennyit a rettenetesen sivár és terméketlen vidéktől környékezett
városban a maga erejéből eltarthat és táplálhat, addig a vár erős-
sége is sérthetetlen és bevehetetlen. A mint azonban nagyobb számú
lakosság szükségleteiről kellene gondoskodnia, ez a sérthetetlensége
meglehetős csorbát szenvedne.
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A lakosság zöme szomálikból áll, a kik mindjárt, az első pilla-
natra feltűnnek az Adenbe érkező idegennek. Lépten-nyomon ott
találjuk őket; a hajónk körül csoportosuló csónakosok, a kikötő-
munkások, az utczákon és a parton tétlenül lézengő alakok mind
szomálik. És ha nem tűnnének fel a számuk meg a fekete törzsek
közül előnyösen kiváló szép külsejük által, okvetlen feltűnnének
azzal, hogy a szomálik között látunk először — és utoljára —
szőke „feketéket". Szőke négerek! Ilyeneket nem láttunk sem Dél-
Amerikában, sem Nyugot-Indiában, sem egész Afrikában; ilyeneket
csak Adenben lehet látni. Magától értetődik, hogy nem született
szőkék, hanem mesterséges úton jutottak a szőke fejdíszhez. Tudni-
illik oltatlan mészszel bekenik a hajukat, a mi által pár nap alatt
aranysárgára vagy bronzszínűre festik az eredetileg koromfekete
göndör és gyapjas hajzatot. Az is magától értetődik, hogy a hajnak
oltatlan mészszel való bekenésével eredetileg nem t arra törekedtek,
hogy sárgára fessék a fekete hajat, hanem hogy „megnyugtassák"
azaz — kipusztítsák azokat az apró kellemetlen kis állatkákat, a
melyek túl eleven mozgásuk által kellemetlen viszketegséget okoznak
a szomálinak kissé léha és könnyelmű fején.

A szomáliaiak tulajdonképeni hazája az Adeni-öböl túlsó oldala
íz afrikai parton, a honnan tömegesen vándorolnak át Adenbe, a
melynek eleven forgalmú kikötőjében a durvább és alantasabb
munkák végzésével aránylag elég könnyű megélhetési módra tesznek
szert. Tökéletesen olyanok, mint a nápolyi lazzarónik; tudniillik
nekik sincs rendszeres foglalkozásuk, sohasem dolgoznak sokat vagy
sokáig, semmiféle mesterséghez nem értenek, de azért mindig és
mindenütt kéznél vannak, és éppen úgy, mint a lazzarónik, ők is
vidámak, könnyelműek, léhák és szellemesek. S e mellett kiválóan
szép alakok; az összes fekete törzsek közt nincs még egy, a mely
termetre, alakra vagy az arcz értelmes kifejezésére nézve velők
versenyezhetne. Még a fekete törzsek legkiválóbbjai is, az abessziniai
ragy a szudáni sem hasonlítható velők össze. A termetük karcsú
és nyúlánk, a járásuk könnyed, csaknem elegánsnak mondható;
AZ arczvonásaik szabályosak, az orruk keskeny, az ajkuk nem
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duzzadt, a szem pedig villogó és értelmes kifejezésű. A szomáli
nők szépségre nézve felülmúlják a férfiakat; az öltözetükben pedig
kaczérsággal párosult bájosságot fejtenek ki. A szoknyának szolgáló
szövetet mesteri ügyességgel csavarják a derekuk körül, oly módon,
hogy az gyönyörű redőkben fedi — már úgy, ahogy — a szép
idomú, nyúlánk termetet.

Az adeni angol rendőrségnek sok bajt és kellemetlenséget
okoznak a szomáliaiak. Miután rendes foglalkozásuk vagy mesterségük
nincs, összes törekvésük oda irányul, hogy valamiképen könnyű
módon szerezhessék meg azt a keveset, a mit az ő rendkívül
szerény igényük megkövetel. És éppen ez a „megszerzési mód" az,
a mi gondot okoz az angol rendőrségnek. Az ellenőrzésük ugyanis
már azon okból is nehéz, hogy a parti hajók, a melyek a szom-
szédos afrikai parttal közlekednek, minden alkalommal egy csomó
fiatal szomáliai gyereket hoznak magukkal, a kiket a gondos szülők
bocsájtottak el hazulról, ellátva mindazzal, a mire a fiatal szomáliai
gyereknek Adenben szüksége van, tudniilik: egy vékonyka zsineggel
— a derekuk körül. Mert ha szegények is a szülők odahaza Afri-
kában és semmit sem adhatnak az idegenbe távozó gyermekeiknek,
de legalább gondoskodnak — tisztességes ruházatról.

A „Kaiser" még jóformán bent se volt a kikötőben, a mikor
már egész csónaktábor rajzott felénk. A nagyobbára egyetlen fatörzs-
ből vájt keskeny csónakok úgy körülvették a hajót, hogy az a szó
szoros értelmében csak „lépésben" haladhatott köztük előre.
A turbános arabok, zöldsapkás hinduk, fekete süveges parszik és
egyetlen szál hosszú ingbe öltözött zsidók között, a kik mindnyájan
a csónakjukban felhalmozott árúkat kínálták — strucztollat, strucz-
tojást, fegyvereket, korálliumokat, kagylókat, antilope-szarvakat,
fűrészhal-ormányt, szőnyegeket, jaguár- és oroszlánbőröket stb. —
előnyösen tűntek ki a nyúlánk és karcsú szomálik merészen magasra
épített aranysárga vagy bronzszínű frizurájukkal. Valamennyi között
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i szomálik voltak a leghangosabbak és a leglármásabbak, holott
nekik éppenséggel semmi kínálni valójuk sem volt. Ők csak mint
.csendes" szemlélők jönnek az árúikat kínáló bazárosokkal, bízva
a jó szerencsében, a véletlenben, az ő Gondviselőjükben. Arabok,

SZOMÁLIA! FIUK ADEXBEN.

zsidók, hinduk és parszik együtt nem zajonghatták azonban túl
azt a lármát, a mit a mintegy két tuczatnyi apró szomáli gyerek
hozott létre. A fiatal gyerekek csodálatosan apró canoeikkal olyan
fcrgen mozogtak ide-oda a bazárosok csónakjai között — holott
evezőül csupán apró kezeiket használták — hogy mindig ők jutottak
fcgközelebb a hajó falaihoz. Az egészen meztelen ficzkók, a kik
között a legidősebb 12 —13 éves lehetett, míg egynéhány egészen
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„önálló" csónakos alig lehetett'hat éves, egy perezre sem szűntek
meg kiabálni. Vagy egyszerre kiabált valamennyi, kórusban, mint
a sortűz, vagy egyenkint, de szaporán, mint a peloton tűz: „yes
sir, á la mér! Yes, sir, á la mér! Sir, have a dive; ho up, have
a dive!" (Uram, a víz alá akarok.) E közben nagyokat csettintettek
felső karjaikkal sötét bronzszínű vagy világos-fekete meztelen testükön,
a mely a szép idomokkal és a fényló' bőrrel mindmegannyi Barbedienne-
szoborhoz hasonlított. A villogó szemű és pajkosán okos tekintetű
ficzkók kérésének engedve, néhányan rézpénzt dobtunk a vízbe.
Mint a békák ugrottak egyetlen pillanatban a pénzdarab után. Mind-
annyiszor félperczig tartó dulakodás támadt a vízben — néhány
méterre a felszín alatt — a pénzdarab felett, a melyet esés közben
fogott el egyik-másik. Hogy ezek a gyerekek milyen ügyes búvárok,
kitűnik abból, hogy egyetlen pénzdarab sem érte el a feneket;
valamennyit elkapták még sülyedése közben, a szerencsés megtaláló
pedig mindannyiszor büszkén mutatta fel a felfogott zsákmányt, a
melyet haladéktalanul elhelyezett az egyedül lehetséges zsebébe, a
— szájába. Csodálatos, hogy az angol rendőrség a fiatal „angol
alattvalóknak" ezt a könnyelmű műveletét megengedi. Tudnivaló
dolog ugyanis, hogy Aden — illetőleg Steamer Point — kikötőjében
a czápák meglehetősen nagy számban tanyáznak és az adeni angol
statisztika évenként átlag egy-két tuczat szomáli gyereket vezet be
abba a lajstromba, a melynek a fején az áll: „elpusztult a czápák
által".

Adenben százával élnek ezek a gyerekek. Hogy hol, hogyan
és miből, ki tudná azt megmondani ? Az apjukat már régen vissza-
vitte a vándorlási vágy a szomáli partokra, itt hagyva asszonyt és
gyereket. Az anyjuk pedig másfelé keresve vigaszt vagy megélhetési
módot, magukra hagyják a szegény apróságokat, a kik búvárkodva,
kocsisködva, meg cziczeronéskodva, közbe-közbe egy kicsit koldulva
meg — lopogatva felvergődnek valahogy az érett korig, amikor
szintén megházasodnak s aztán úgy tesznek, mint az apjuk.

A partra szálló utast úgy támadják meg a parton lézengő
fekete és bronzszínű csapatok, mint ragadozó madarak a prédát.
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Az embert valósággal levennék a lábáról, ha közbe nem lépne az
angol, illetőleg bengáliai policeman, a ki komoly diplomata arcz-
kifejezésével, fehér öltönyével és rövid kis fütykösével — főképen
az utóbbival — egyetlen perez alatt rendet csinál. Két-három szomáli
viszi a podgyászt, a mely Sansibar óta nem látott napvilágot; az
egyik szomáli kocsis engedélyt kap a rendőrtől a „fuvarra", és meg-
indul a menet a közeli Adenbe, miközben egy tuczat szomáli gyerek
czigánykerekek és hónalj csettintések között követeli a maga pennyét.

A mennyire rendet teremtett az angol policeman a tömegben,
úgy csinált rendet az angol kormány ebben a kolosszális sütő-
kemenezében, vagy akár forró sziklákból és hajdani láva-törmelé-
kekből alakult pokolban. A rémséges pusztaságból az angolok
bámulatosán erős várat és aránylag tűrhető otthont csináltak. Hetven
évvel ezelőtt nem volt itt egyéb, mint kopár fekete szikla, félig a
tengerbe omlott kráterszájadék. Nem volt egy szál fű, nem egy
csepp víz. (Az adeni szárazságra jellemző adat, hogy 1895 május
havában nyolez év óta először esett az eső és akkor is csak igen
kis mennyiségben). És ezen a helyen az angolok a katonáiknak
meg a kereskedőknek megélhetésre alkalmas helyet tudtak teremteni.
Igaz, hogy esőt ők sem csinálhatnak, de azért mégis teremtettek
vizet. Délarábiának őslakói ugyanis még a bibliai ősidőkben czisz-
ternákat és vízvezetékeket építettek ezen a helyen, a melyek talán
évezredeken át használatlanul maradtak. Rövid időre azután, hogy
az angolok Adent birtokukba vették és ezeket az eltemetett meg
kőtörmelékkel kitöltött medenezéket felfedezték, azonnal megtiszto-
gatták azokat a kövektől, meg az évezredeken át meggyűlt piszoktól,
a kolosszális medenezéket kifalazták czementtel, meggyűjtötték benne
a négy-öt évben egyszer hulló eső vízét és most rendőrökkel védik
a drága kincset. Az angolok azonban csak a medenezék kisebbik
részét hozták jó karba, számra nézve mintegy ötvenet; de ezeknek a
köbtartalma olyan rengeteg nagy, hogy eső alkalmával mintegy
kilencz millió gallon* vizet tudnak felfogni. A kolosszális medenezék
a sziklákba vannak vájva és oly módon vannak egymás felett

* Egy gallon annyi, mint négy liter.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. . 3
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elrendezve, hogy mikor a legfelsőbb medencze megtelik az esővízzel,
a felesleg lefolyik az alatta fekvő medenczébe, ebből a harmadikba
és így tovább. A medenczék olyan óriási terjedelműek, hogy abban
az esetben, ha valamennyit használható karba hozták volna, a mi
a rengeteg költségek miatt nem volt lehetséges és különben, is
felesleges lett volna, összesen mintegy 30 millió gallon vizet tud-
nának felfogni. Felállítottak továbbá néhány hatalmas condensatort,
a melyekkel a tenger vizéből főzik az ivóvizet, még pedig olyan
temérdek mennyiségben, hogy nemcsak az Adenből kiinduló hajókat
láthatják el ivóvízzel, hanem a szárazföld felé induló karavánok
tevéinek a tömlőit is itt töltik meg a hosszú útra.

Kiinduló pontunk, Steamer Point, félkör alakban terül el a
part körül. A part és az egyetlen házsor körüli terület sivárságra
nézve vetekedhetik a Saharának bármely sivatagjával. Sehol egy
fűszál vagy olyasmi, a mit friss növénynek lehetne nevezni.
A földje olyan fekete, mint a házsorok mögött emelkedő meztelen
szikla és olyan forró, hogy a szó szoros értelmében égeti a talpat.
A néhány kilométerre fekvő Adenig húzódó út ugyan érdekes és
változatos, de azért mégis az a legkellemesebb tulajdonsága, hogy
nagyon rövid. A zárt „zsalugáteres" kocsi tikkasztóan forró; a
levegő tele van — nem porral, hanem rendkívül finom apró kőtör-
melékkel, a melyet a kocsiba fogott lovak és a nagy számú teve-
csapatok vernek fel. Az út óriási szénraktárak mellett vezet végig;
Adenben és Steamer Pointban állandóan mintegy 50 ezer tonna szén
van készletben. Útba esnek továbbá a hatalmas condensatorok, a
melyek némileg emlékeztetnek az antafogastai és iquiquei nyomo-
rúságos vidékekre. Steamer Point és Aden között mintegy a feleúton
fekszik Moala, az Adeni-öböl parti hajózásának központja. A ter-
jedelmes öböl tele van a typikus arab járművekkel, a bagalah-val,
a melyek viszont tömve vannak emberekkel és árúkkal. A mint
valamelyik bagalah horgonyt vet, vagy árút szállít a partra, a parton
álló „dallal"-ok, az alkuszok, ragadozó madarakként támadják meg
az árút s az árú eladóját. Lármájuk felhallszik az országúira is,
holott ez meglehetősen magasan fekszik az öböl színe felett.
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Mielőtt kocsink bejut a városba, egy felvonó hídon kell keresztül
haladnunk. A sziklákba vájt kapuk bejáratánál a bengáliai had-
sereghez tartozó tüzérek állnak őrségben. Az ember szédül, hacsak
ránéz ezekre a szálas és a mellett férfiasán szép alakokra, a mint
künn állnak a forró napon hatalmas magas turbánnal a fejükön.

ADEN. RÉSZLET A CISTERNÁKBÓL.

A szárazföld felőli oldalon a város csaknem bevehetetlennek látszó
- i-tyaövvel van körülvéve, a mely óvintézkedés főképen az arabs

"sek elleni védelemre szolgál, míg a tenger felőli támadás ellen
_":" erős ágyúütegek vannak felállítva. Erről az egy pontról ítélve,
-,irn tényleg méltó az indiai Gibraltár elnevezésre.

A várkaputól kezdve meredeken vezet le az út a városba.
A mély katlanban fekvő háztömeg, a melyet gyűrűalakban vészen
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körül a kopár és fekete sziklák tömege, világosan mutatja, hogy
ez a hely valaha kráter völgye volt. A város leírhatatlanul szomorú
és sivár képet nyújt. A csaknem kivétel nélkül földszintes házak
egészen lapos tetejükkel, a legcsekélyebb díszítést nélkülöző fehér
falaikkal úgy összefolynak a vakítóan fehér és rettenetes forró
napsugárban, hogy a házsorok alig különböztethetők meg egymástól.
A házak, úgy mint Sansibarban, itt is koráitörmelékekből épültek.

ADEN. DÉLARÁBIAI TEVECSOPORT.

Az egész városon csak két színt lehet megkülönböztetni, fehéret
és feketét. Fehérek a házak és fekete a talaj meg az egész környék.
A gothikus tornyú katholikus templom egy otromba szikla tetején,
meg az adeni angol helyőrség nagy helypazarlással épített kaszárnyái
egy cséppel sem teszik vonzóbbá a képet.

Az egymáshoz minden tekintetben hasonló egyenes és széles
utczák feltűnően népesek és zajosak. De nemcsak gyalog járók
vannak sokan; sok a kocsi és sok a lovas, illetőleg a „szamaras".
Hogy Adenben még a huszárok is teveháton ülnek, az képzelhető.
Legszámosabbak azonban a tevekaravánok. Itt-ott feltűnik egy kara-
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van, a melynek se vége, se hossza; 150 — 200 teve jár egymás
mögött, egymáshoz kötve, hihetetlen lassan czammogva. Valamennyi
levének a hátán nagy köteg árú; mellettök pedig az arab vagy
"éger hajcsár, a ki éppen olyan apatikusan és vontatottan lépdegél,
mint a nehéz teher alatt görnyedő állat. Nem csoda; ez a gyilkos
íoiTÓság még az állatot is leveszi a lábáról. Déli tizenkét óra tájt
>!yan nagy volt a forróság, hogy a házak körül élő majorság,
:yúkok, libák, galambok, szétterpesztett szárnyakkal, mozdulatlanul
és nehezen pihegve feküdtek a falak árnyékában; a csatangoló
kutyák éppenséggel nem csatangoltak, hanem hosszan kilógó nyelvvel
elnyúlva hevertek szana-széjjel az utczákon. Adenben még a legyek
~em szemtelenek, hanem mozdulatlanul feküsznek és fekete lepelként
borítják el a tárgyakat. Meg sem mocczantak a hessegetésre.

A tulajdonképeni Aden lakosai csaknem kizárólag bennszülöttek,
helyesebben ázsiaiak és afrikaiak, tudniillik arabok, hinduk, szomálik
és zsidók. A kaszárnyák, valamint a tiszti lakások és az európaiak
házai — szabad területeken és lehetőleg halmokon épült villák széles
"errace-szal — a városon kívül állanak. A várost széles homokos
írok. talán egy egykori folyónak kiszáradt medre osztja két részre.
Ez az árok vagy meder a tulajdonképeni vásártér, a hol a száraz-
fili felől jövő karavánok rakják le terheiket, vagy állítják fel
Adásra szánt jószágaikat, a melyeknek nagyobb része apró sovány
szarvasmarhából és nagyon sok tevéből áll.

Érdekesnek csak az a kép mondható Adenben, a melyet az
utczákon és a vásártereken hemzsegő lakosság nyújt. Délázsiának
sámos népfaját találjuk képviselve az utczákon és a bazárokban.
Mint már említettük, mohammedánusok, hinduk és szomálik teszik
e a lakosság főzömét és csak ritkán tűnik fel köztük egy-egy
európai; ez is a legtöbb esetben angol katona. A nappal uralkodó
:>rróságra való tekintetből az európaiak napközben csak a legkivé-
relesebb esetekben mennek az utczára. A kereskedelmi körökben,
; :rban mondva az irodákban sem folyik egész nap a munka, hanem
:: képen a kora reggeli és a naplemente utáni órákra szorítkozik;
eöben az embertelen hőségben emberi munka — fehér emberé —
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egyszerűen lehetetlen. Ezekben az órákban a kaszárnyák udvara
is teljesen kihalt. A gyakorlatokat csak reggeli 9-ig és délutáni
5-től kezdve tartják. Kivételt csak az Indiáról áthozott bennszülött
csapatokkal tesznek, a kiket nem szükséges ennyire kímélni; de
azért szintén nagy elővigyázattal bánnak velők, mert még az indiai
forrósághoz szokott bennszülött csapatok között is igen gyakori
betegség a — napszúrás.

Az eddig említett népfajokon kívül van még egy népfaj Aden-
ben, inkább néposztály, a melylyel eddig nem találkoztunk és később
sem találkozunk többé sehol. Ez az osztály az arab páriák, a meg-
vetett osztály, az achdamok és shumrik, a" kik a többi lakosoktól
elkülönítve egészen külön városrészben laknak.

A mikor a mohammedánizmus Arábiában meghonosodott,
akkor az arabok már sajátságosán rendezett társadalmi viszonyok
között éltek. Már megvolt ugyanis a saját kultúrájuk, állami beren-
dezésük és voltak viruló városaik; a'társadalmuk pedig szigorúan
osztályozott rétegekből állott, a melyeknek legmagasabbja a minden-
ható magas arisztokráczia volt és végződött a mobnál, a megvetett
legalsóbb rétegen. A mohammedánizmusnak sok mindent kiegyenlítő
jótékony hatása mindenre kiterjeszkedett, csupán az emberek közötti
egyenlőséget nem volt képes létre hozni és az iszlám behozatala
előtt már fennállott társadalmi rétegezettség megmaradt továbbra is.
A fennebb említett két utolsó néposztály, az achdam és a shumri,
a társadalmi rétegezettségnek olyan alsó fokán állott, hogy a hozzájok
tartozók nemcsak minden emberi jogoktól voltak megfosztva, hanem
még a moshékból is ki voltak tiltva. A büszke és gőgös természetű
arab szemében, a ki csak a háborúskodást tartotta — és tartja
most is — férfiúhoz méltó egyetlen foglalkozásnak (egy kis rabszolga-
kereskedés azonban sohasem ártott az arab „gentleman" reputáczió-
nak) a páriák, azaz az achdamok és shumrik foglalkozása már
magában is olyan természetű volt, hogy a szabad arab „tisztátalan"-
nak tartotta azt, a kinek az volt a foglalkozása, a miből a két
megvetett osztály élt. A mészáros például meg a fazekas, továbbá
a fehérnemű-mosó és több más hasonló foglalkozású is „tisztátalan"
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ugyan az arab szemében, habár nem olyan nagy mértékben, hogy
a szabad arab tisztátalannak tartson minden olyan tárgyat, a mi
ezeknek a kezükből kerül ki. Ilyen „teljesen tisztátalannak" csak
a shumrikat tekintették, a kik még az achdamoknál is alacsonyabb
természetű munkával foglalkoztak. Az achdamoknak például szabad
a moshe küszöbét átlépni, de arab embernek a házába sohasem
léphet A shumri előtt azonban még a moshé is el van zárva; ez
az ember még az isten házába sem léphet be. Tévedés lenne
azonban azt hinni, hogy az achdamnak talán Allah, vagy az iszlám
tiltja el az isten házát. 0 nem; Allah és az iszlám ilyet nem tesznek;
az emberek teszik ezt. Ugyanilyen jellemző vonás az emberek
gondolkozására az is, hogy az achdamok éppen úgy féltékenyen
őrzik a shumrik felett élvezett parányi előjogaikat, mint akár a sza-
bad arabok az achdamok feletti előjogaikat. Ha például egy shumri
valahogyan bemerészkedik egy moshéba, akkor nem az arabs urak
azok, a kik e merészség felett fel va-nnak háborodva és nem ők
követelik, hogy dobják ki a szent helyről a vakmerő betolakodót,
fianem a „vakmerő betolakodóhoz" legközelebb álló testvére, a
szintén a „megvetettek" osztályába tartozó achdamok. (A mint
látható, az arábiai és európai társadalom között fennálló különbségek
mellett vannak hasonvonásúak is.)

Naplemente után megnyílnak a kaszárnyák kapui és a fehérbe
öltözött angol hadfiak megjelennek Aden — sétaterén. Igenis:
sétaterén. Ott tudniillik, a hol a cziszternák aljában egy közös
kútból merítik tele az adeni Julcsák és Marik az alkorazzát, a
cziszternákból leszivárgó víz áldásdús segítségével, néhány nyomorú-
ságos fa táplálja valahogy gyenge lombozatát. Ez a néhány fa
Adennek az egyedüli parkja és ide gyülekeznek esténként Old
England harczosai, üdülni. Hogy a szintén odagyülekező szomáli
és arab hajadonoknak van-e némi részük abban, hogy az angol
hadsereg fiai éppen ide gyülekeznek legszívesebben, az — minden

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 4
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kétségen felül áll. Bebizonyított tény ugyanis, hogy Ázsiának, vala-
mint Afrikának is a női lakossága sohasem idegenkedett az európai
fehérektől és csodálatos összhangban európai testvéreikkel, a had-
sereg ő reájuk is mindig és mindenütt különös vonzerőt gyakorolt.

A tisztikar az „Union club" szellős verandáin szokott gyüle-
kezni, egész Adenben az egyetlen helyen, ahol európai „comfort"
és clubélet található. Magától értetődik, hogy az Union club területén
sem hiányzik sem a lawn-tennis, sem a crickettground és hogy a
termek előkelő fényűzéssel és specifikus angol kényelemmel vannak
berendezve. Tekintettel az adeni társadalmi életre, helyesebben
mondva, ennek teljes hiányára, az Union clubot a clubtagok női
családtagjai is látogathatják. (A mint később látni fogjuk, Ázsia
városaiban számos olyan club van, a melyekben a nők jelentékeny
részt vesznek az illető club társadalmi életének felélénkítésében.)
Eddigi utunkon sehol sem találtunk olyan helyet, a hol a férjeik
oldalán élő nőknek az élete annyira sivár, olyan örömtelen és tar-
talmatlan lett volna, a minőnek az adeni európai nők élete látszott
lenni. Talán még a Congó torkolatában fekvő városokban letelepedett
fehérek asszonyainak is tűrhetőbb az élete, mint az Adenben élőké.
És mégis hűségesen kitartanak mellettük és segítenek nekik lemor-
zsolni azokat a küzdelmes nehéz éveket, a melyeknek le kell telni
az áthelyezésig valamely szebb vidékre, vagy a jól megérdemelt
nyugdíjig. És a mellett ladyk itt is tetőtől talpig. Az az egy-két
angol úrnő, a kikkel szerencsénk volt megismerkedni az Union
clubnak egy dinnerjén, két angol tisztnek feleségeivel, a kik már
az ötödik évet töltötték Adenben, mintaképei lehettek volna az
előkelő modorú nagyműveltségű úrnőknek.

Nagyon kapóra jött augusztus elsején az osztrák-magyar Lloyd
hajója, az Imperator, Aden kikötőjébe. Jóllehet Adenből talán minden
nap folytathatja a turista az útját Keletnek vagy Délnek bármelyik
irányába — bele számítva természetesen a később esetleg szüksé-
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^ressé vált átszállást — és egy perczig sem forgott fenn az az
irodalom, hogy esetleg még néhány napot kell ebben a rettenetes
::~óságú katlanban tölteni, azért az Imperator megérkezése nagyon
-V'emes meglepetés volt. Máskülönben is szerencsénk volt az Impe-
.--".irral. Adenben ugyanis három első osztályú utas hagyta el a
.i^jót azzal a szándékkal, hogy a szomszédos szomáli földön

*• oroszlánra vadászszanak. A három megüresedett hely mi hármunkra
— a másik két útitárs egy angol katonatiszt és az olasz főkonzul

[ volt Bombayben — olyan benyomást keltett, mintha ajándékba kaptuk
voina a helyeket. (Hogy nem ajándék volt, azt elgondolhatja min-
denki, a ki tudja, hogy az osztrák Lloyd hajói a legdrágábbak közé
tartoznak.)

I Az Imperator még ugyanazon nap este szedte fel a horgonyát.
— Adenben, illetőleg Steamer Pointban, csak annyi időt töltött, a
míg szenet rakott be és meglehetős nagy tömeg árút adott le —

t és augusztus elsején elhagytuk Adent. Az Imperator a menetrend
i szerint hét napot igénybe vevő utat tényleg megtette nyolcz nap
jjk alatt és augusztus 8-án horgonyt vetett Bombay kikötőjében.*

* Az Aden és Bombay közötti utat e helyütt azért nem ismertetjük bővebben,
a mű V. kötetében egész terjedelmében ismertetni fogjuk.
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A végletek, túlzások, szertelenségek és ellentétek földjére léptünk
Bombayben; arra a földre, a melyen túlsók az ember, túlsók az
""it és a hol túlbuja a növényzet; a hol százezrek pusztulnak el

evenként pestisben és cholerában, a hol csak a mérges kígyók több
" mint húszezer embert ölnek meg évenként, a hol a négy milliónyi

négyzetkilométer terület jóformán egyetlen park, a hol százmilliókat
ó ő családi vagyonok vannak és a hol százezrével pusztulnak az
emberek az éhségtől, ámbár millió mázsaszámra küld tápszereket más
országokba. Ez a föld az, a hol vallásos buzgalmukban és őrjöngé-
sükben egyrészt milliókat érő templomokat építenek az emberek, az
elhalt családtagjaikat pedig vagy máglyán égetik el vagy pedig dög-
~adarakkal falatják fel. Ez a föld az, a hol évezredek óta a legmagasabb

r a kristályosodott a vallásbölcselem, a hol százféle árnyalatban
-dják Brahmát, Allaht, Confuciust és Jézust és a hol viszont

ásenként imádják és bálványozzák a majmot, a kígyót, a krokodilust
_y a buta tehenet. Ez a föld az, a hol együtt találjuk az emberi
:szín minden árnyalatát, a feketétől az olajbarnáig és a hol —

millió ember eltűri, hogy idegen hatalomnak alig százezer
embernyi katonasága tehetetlen tömeggé gyűrje őket.

Mielőtt partra szállanánk Bombayben, ismerkedjünk meg kissé
í azzal a rengeteg földterülettel, a melynek partjait körülhajózni

idékszunk és a melynek különböző pontjain heteket fogunk

f
r

E Baillio négyzetkilométer a területe és a melyen jelenleg mintegy

r
Annak az óriási birodalomnak, a melynek mintegy négy-
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háromszázmillió legvegyesebb összetételű lakos él, történetileg
legfontosabb mozzanatai: az áriaiak bevándorlása mintegy 2000
évvel Krisztus előtt Irániából, a Maharadsák közti felosztása 1200
évvel Krisztus előtt, aztán a buddhizmus keletkezése a VI. században
Krisztus után és végül az iszlám behozatala 800 évvel Krisztus

AGRA. A TÁDZS MAHÁL MAUSOLEUM.

után. Minket európaiakat Indiának csak a legújabb kora érdekel, a
mikor ugyanis az európaiak először léptek India földjére. 1498-ban,
május 23-án, tehát hat évvel azután, hogy Kolumbus Kristóf
Amerika szárazföldjére lépett, jelent meg Vasco da Gama Calicut-
ban, a délnyugati monzun által szerencsésen áthajtatva az afrikai
partokról és ugyanaz az Affonso d' Albuquerque, a kiről már
Mocambiquében tettünk említést, volt az első meghódítója Elő-India
keleti partjainak is. Két évszázadon keresztül az új portugállus
gyarmatnak egyetlen városa sem volt képes valamely jelentőségre
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szert tenni. Még Bombay is, ebben az időben valamennyi között
a legjelentékenyebb, 1660-ban még olyan jelentéktelen volt, hogy
Katalin portugállus infánsnő — nászajándékképen kapta az egész
bombayi kerületet, a mikor férjhez ment II. Károly angol királyhoz.
A portugállus király-leány révén Elő-Indiával összeházasított angol

AGRA. A TÁDZS MÁHÁL MAUSOLEUM FŐÉPÜLETE.

király azt sem tudta, mit kezdjen a furcsa nászajándékkal, a melyből
volt ugyan valamely haszna, de annál több baja keletkezett vele.
Mindenekelőtt küzdenie kellett a portugállus katholikus papság által
felbújtatott portugállusakkal, a kiknek sehogy se tetszett a protestáns
vallású uj király; azonkívül temérdek baja volt a szomszédos tör-
zsekkel és a kisebb maharadsákkal; („kisebb" maharadsák alatt
értendők akkora földnek az urai, mint a mekkora például Magyar-
ország.) II. Károly beleunva az egész históriába, tudniillik a házas-
ságba, meg az indiai nászajándékba, oly módon könnyített a

Dr. Gáspár F. : A föld körül. III. 5
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kettős bajon, hogy legalább az egyiket, a kisebbiket, lerázta a
nyakáról. Ugyanis bérbe adta az indiai birtokot a Kelet-indiai Tár-
saságnak, még pedig — tíz font sterling bérösszegért évenként. A
Kelet-Indiai Társaság viszont az egész földdel nem sokat törődött,
hanem teljes erővel Bombay város fejlesztéséhez fogott. Kelet-India
nyugoti partja tudniillik nagyon szegény megfelelő és alkalmas
kikötőkben, míg ellenben Bombay, a mely kis szigeten fekszik
közvetlen a szárazföld közelében, attól csak keskeny tengerszoros
által elválasztva, a jó kikötőnek valamennyi tulajdonságát magában
egyesítette.* Innen származtatják a nevét is, a melyet még a por-
tugállusok adtak neki: Boa Bahia; annyi mint, „jó öböl."

Hogy tulajdonképen miképen jutott végre Anglia egész Elő-
Indiának a birtokába, azt — ismerve már ennek a bámulatra méltó
nemzetnek példátlan erejét, energiáját és erőszakos kíméletlenségét
— legrövidebben megismerhetjük abból a klasszikus rövidségű
néhány sorból, a melyekben Sievers ezt megírja. íme, itt van
szórói-szóra: „A portugállusok 1498-ban telepedtek le Indiában;
először Kalikutban, aztán Goaban. Az 1600 körüli évig ők voltak
az urai India egy részének; ekkor elvették tőlük a hollandusok, a
kiktől viszont az angolok és a francziák vették el. Az angolok
vállalkozása az 1600. évtől 1757-ig tisztán kereskedelmi természetű
volt és ügyeiket főképen a Kelet-indiai Társaság vezette. 1757-ben
az angolok meghódították Bengáliát és már 1763-ban kiűzték a
francziákat egész Indiából. 1767-től 1799-ig Haydor Ali és fia, Tippu
Sahib ellen harczoltak, a mely harczok befejezésével Anglia állása
Indiában egyszerre megszilárdult. 1818-ban Nagy-Britannia meg-
hódította a Goa és Gwalior közötti mahrattokat és számos más
hűbéres államot. 1857-ben a Seapoy (szípoj) lázadásból keletkezett
viszonyok folytán az állam átvette a kezelést a Kelet-indiai Társa-
ságtól, 1853-ban kiültette az első alkirályt és 1877-ben Anglia
királynője — India császárnőjének nevezte magát.''

* A sziget 110 négyzetkilométer terjedelmű. Tulajdonképen most már nem
sziget, mert magas töltés útján összeköttetésben áll a szárazfölddel.



t

A TÁDZS MÁHÁL KERTJÉHEZ VEZETŐ KAPU.





(Mocsáry B.-né úrnő gyűjteményéből.) A „NAGY PAGODA" TANZSOREBAM.





BOMBAY 39

Évezredes állam és nemzet története ennél rövidebben el nem
mondható. Minden egy-két évezredre jut egy sor történelem.*

Miután Elő-India körülhajózása alkalmával bő alkalmunk nyílik
a rengeteg birodalom föld- és néprajzával, valamint klímájával,
állat- és növényvilágával megismerkedni, ezúttal főképen Bombayvel
foglalkozunk bővebben.

Hogy a Kelet-indiai Társaság merész és nagyszabású speku-
lácziói annak idején mekkora eredménynyel jártak, kitűnik abból,
hogy már 1675-ben, tehát alig hét évvel azután, hogy az angol
kormánytól bérbe vették a Malabar-partnak ezt a részét, Bombaynek
már 60 ezer lakosa volt; tehát hatszor annyi, mint a mennyivel
átvették. Hasztalan volt a konkurrenczia által támasztott rágalom,
a melylyel Európának néhány irigykedő nemzete az angolok új
földjét elhalmozta. Idehaza ugyanis, Európában, egyszerűen gyilkos-
nak mondották India klímáját, a melyben ember meg nem élhet.
Ámbár nagyon túlozták a dolgot, annyi mindenesetre tény volt,
hogy a Bombaybe kerülő európaiak igazán veszedelmes módon
pusztultak; az ázsiai cholera, vagy a „khinai halál", — a hogyan
a cholerát akkor nevezték — továbbá a percinosus malaria meg a
pestis óriási mértékben pusztított a bombayi fehérek között. Ötszáz
bevándorolt európaiból legfeljebb száz maradt meg Bombayben, a
többi elpusztult. Csakhamar felállították a képletet: „egy emberélet
Bombayben csak két monszunra terjed" (tudniillik egy évre).

* Elő-Indiának Nagy-Britanniához való viszonyát némileg megmagyarázandó,
helyesnek tartom a következőket megjegyezni. Indiában meg kell külömböztetni a köz-
vetlen angol birtokokat vagy tartományokat (provinciákat) a vazallus (hűbéres) államoktól.
Az előbbiek főképen parti tartományok, vagy olyanok a belföldön, a melyeknek lakói
már teljesen belenyugodtak az angol uralomba. Ezeknek a fejei vagy kormányzók, vagy
kormányzóhelyettesek, vagy megbízottak. A hűbéres vagy „bennszülött" államokhoz
• native staates) tartozik néhány állam az angol tartományokban. Ez utóbbiak a maha-
radsák vagy radsák uralma alatt állanak; ezeknek Angliában nincs saját külön képvi-
seletük, de külön autonómiájuk és külön törvényeik vannak, valamint kisszámú
független katonaságuk. A hűbéres államoknak Angliához való viszonya ismét külömböző ;
némelyek adózó-kötelesek, némelyek nem; egyesek viszont kötelesek az államban
_védelemképen" angol katonaságot elhelyezni; valamennyi azonban függő és alárendelt
es mindannyi Brit „residensek" ellenőrzése alatt áll.
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Bombay azonban egyre gyarapodott és a mikor az indiai mahratt-
dynastia kihalása után a Kelet-indiai Társaság ezeknek a territo-

(Mocsáry B.-né úrnő gyűjteményéből.) RÉSZLET A MADURAI PAGODA TORNYÁBÓL.

riumát is átvette, egyszerre világfontosságú góczpont lett belőle.
Különösen hasznára vált az észak-amerikai secessió-háború; az
Amerika felől megszűnt gyapot-kivitel ugyanis egyszerre óriási
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lendületet adott az elő-indiai gyapotnak, a melynek kivitelében
Bombay vitte a vezérszerepet.

Az Apollo Bunder, a hol a hajóról jőve partra szállunk, Bombay
óriási kikötői forgalmának egyik legmozgalmasabb és legtarkább

MAGASRANGÚ HINDU DÍSZELEFÁNTJA.

életet mutató pontja. Nagyon tévednénk azonban, ha azt hinnők,
hogy az Apollo Bunder — tulajdonképen: Wellington Pier — a
régi görögök híres napistenétől kapta a nevét. Az „Apollo" név
onnan ered, hogy a „palló" névvel a hinduk valamely halfajtát
neveztek és ebből a szóból csinálta a lág}^ hindu nyelv az „Apollót".

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 6
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(Ugyanebből a szóból eredt az Indiából hozzánk kerülő' lovasjátéknak
— a pólónak — is a neve.)

Az Apollo Bundernél kezdődik Bombaynek — sőt talán egész
Indiának — a legszebb és legpompásabb városrésze, a Castle (Kásztl), a
mely úgy fekszik az egészet körülövező Esplanadeban, mint zafírok
között a gyémánt. A mikor a bombayiek — a lokális patriotismusnak
némileg mindig túlzó büszkeségével — azt mondják, hogy szépségre
nézve az egész világon csak Nápolyi öble vetekedhetik Bombay
öblével, hát lehet némi igazuk, de akkor csak a Castlera és a Castlet
körülvevő Esplanadera vonatkozólag.

A Castle és az Esplanade a szíve Bombaynek; nemcsak az
épületek architektonikus szempontjából, hanem azért is, mert Bombay
elevenen lüktető vérkeringését, sőt némileg egész Elő-Indiáét is,
akár politikai, akár kereskedelmi szempontból a Castleban levő épü-
letekből szabályozzák. Valamennyi számottevő hivatal, intézet, club
vagy más középület a Castleban van. A sok között ilyen példáLÜ
az impozáns távirdahivatal, a melynek modern gót stylusához
gyönyörűen illik a kék bazalt-oszlopokkal díszített homlokzat. Mellette
áll a posta épület, három hatalmas, tágas csarnokkal, a melyekben
reggeltől estig nyüzsögnek India felsorolhatatlan népkeverékének a
legheterogenebb alakjai. Órákon át lehet gyönyörködni ezen a tarka-
ságon, a nélkül, hogy az érdekes kép vonzóerejében csökkenne.
A zajos postaépület szomszédságában áll a Law Court — az igazság-
ügyi palota — a mely egyszersmind székhelye Bombay külömböző
fokú bíróságainak. Az átlag gót-veneziai és lombardiai stylusban
tartott épületek között ez az angol stylusban épült palota, a melyen
az angol józan ész kissé párosult a keleti fantáziával meg a temérdek
millió rúpiával, egyik legmonumentálisabb épülete Indiának. (De
csak addig, míg a tulajdonképeni hindu épületek némely impozáns
példájáról lesz szó; mert ezekkel szemben egyszerűen eltörpül.) A
Law Courte után következik az egyetemi könyvtár hatalmas épülete,
a hozzátoldott toronynyal — a Raja Bai Tower (radzsa bé tauer)

— Bombay legmagasabb építménye. Annak jellemzésére, hogy a
bombayi társadalomnak egyik érdekes osztálya — a parszi — minő
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szerepet játszik Bombayben és hogy némelyek közülök mekkora
vagyon felett rendelkeznek, meg hogy minő pazar nagylelkűséggel
tudnak az óriási vagyonnal bánni, előzetesen megemlítjük, hogy ezt
a tornyot egyetlen parszi — Premcsánd Raicsánd — építtette, elhalt
édes anyja emlékére, a minthogy a városból a Malabar Hilli „Hall-
gatás tornyá"-hoz vezető felséges szép utat is egyetlen parszi építtette
igen sok millió árán, ugyancsak kegyeletes emlékül, névszerint
Kustomdzsi Zsamzsethsi Zsizsiboy, Esq. (eszkvájr).

ROKKANT TENGERÉSZEK HAZA BOMBAYBEN.

A középületek egyáltalában pazar bőkezűséggel épültek. így
például a vásárcsarnok — a Clawford Market - csupa gránit,
vas és üveg. A tartalma valóságos múzeum, a benne uralkodó
tisztaság pedig mintaképe az angol fegyelemnek és rendnek. A Claw-
ford Market, ámbár csak vásárcsarnok, azért valósággal múzeum.
Mindaz, a mit India termel — virágok, gyümölcsök, főzelékfélék,
vadhús, halak itt szépen csoportosítva tiszta márvány- vagy
üveglapokon elhelyezve megtalálható. Bombay környékének némely
terméke, például virág, gyümölcs, olyan híres, hogy még Kalkuttába
és Madrasba is innen szállítják. Egy másik középület, ennek közelében,
szintén túlzott pazarlással és fényűzéssel van építve és berendezve.
Ez a „Sailors Home" (szélörsz hóm), a tengerész invalidusok háza.
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Összesen huszonnyolcz tisztet és mintegy hatvan közembert szoktak
benne elhelyezni; terjedelménél fogva azonban elférne benne tízszer
annyi ember, a berendezése pedig nemcsak rokkant tengerészeknek,
hanem kiérdemült tengernagyoknak is megfelelhetne. Ennek az
épületnek a megépítésében is egy bennszülött, egy előkelő hindu
férfiú, névszerint: Ráo Gáckwád Khandé játszta a főszerepet, a
mennyiben több százezer rúpia költségen ő maga építtette „0 Felsége
Victoria császárnő és királynő iránti loyalitásának kifejezésére".

A templomokra azonban nem nagy súlyt fektettek az európaiak.
A gyapotgyárak, a melyeknek a kéményei sűrűn állnak egymás
mellett a város délkeleti végében, valószínűleg nagyon igénybe vették
annak idején az angolok idejét és pénzét, mert a templomok ilyen
világváros méreteihez képest — Bombaynek ugyanis 800 ezer lakosa
között mintegy 10 ezer európai él — kissé nagyon is szerények.

A számos hindu és mohammedánus templomról most nem
szólunk, csupán a keresztény templomokról. Jelenleg csak a Castleban
fekvő St. Thomas templomot említjük meg, a melynek igénytelen
külseje elárulja, hogy még 1700 elején épült. A templom belseje
is szerény, de nagyban emeli értékét, hogy néhány igen érdekes
vonatkozású emlékszobor és emléktábla van benne elhelyezve. Ilyen
például a Cleopatra fregatt legénységének emléktáblája, a mely hajó
1847-ben a malabari partokon ment tönkre összes embereivel; a
Campbell ezredes szobra, a ki Mangalur várát háromezer emberrel
hősiesen védte Tippu Sahib lázadó fővezér százezer embere ellen.
Ugyancsak a St. Thomas templomban van eltemetve Sir Frederic
Maitland tengernagy; ugyanaz a tengernagy, a kinek - a mint
emlékezhetünk — • I. Napoleon átadta a kardját a Bellerophónon.
íme, a véletlen játéka: az angol csatornában horgonyzó Bellerophónon
lejátszó dráma két szereplője hova szóródott; az egyik St. Helena
szigetén pihent, a míg átvitték a Seine partjára, a másik pedig tízezer
mértföldnyi távolságban tőle, Bombayben.

Szembetűnő épület továbbá a vámház ; nem építészeti szépségre
nézve, hanem azon óriási forgalomnál fogva, a melynek ez a ren-
geteg épület a színtere. Annak a kolosszális ki- és beviteli forgalomnak,
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a mely Elő-Indiában zajlik le, a jelentékenyebb része Bombayn
keresztül megyén ki a nagyvilágba és rajta keresztül jön be a
birodalomba. Képzelhető már most, hogy ennek a valósággal renge-
tegnek mondható forgalomnak, a melynek minden darabja a vámházon
megy keresztül, minő érdekes, mozgalmas és változatos lehet a
színtere. A Castlenak legszebb része azonban a Victoria Garden,
Bombay idegen és bennszülött előkelőségének üdülő-, sétáló- és
gyülekező-helye, a melyen egyesülve van mindaz, a mi egy világváros
magasabb és nagyigényű osztályának mulató, üdülő vagy szórakozó
czélból szükséges. Az elegáns park tulajdonképen gyönyörű szép
botanikus kert, a melyben a tropikus és mérsékelt égövi fák és
virágok virágágyakkal díszített tavak körül feküsznek. A tavak
filigráns művű hidakkal vannak átívelve; a park közepén díszesen
épített pavilion áll, a melyben esténként az indiai hadsereg zenekara
szokott koncertezni. A napnak bármely szakában hűs árnyat adó
fákkal szegélyezett széles sétányokon Bombay legelegánsabb fogatai,
legnagyobb lovai és a parszi nők legnagyobb gyémántjai mutogatják
magukat. A parknak egyik legremekebb pontján áll a „Prince Consort
Albert" emlékszobra, a melyet özvegye, Victoria királynő emeltetett
férje emlékére „hűséges alattvalóinak gyönyörűségére kedvelt csá-
szárságában". Sokkal impozánsabb ennél Victoria királynő márvány
szobra az Esplanadeon, a melyet szintén egy bennszülött ajándékozott
Bombay városának, névszerint Khánderáo, a barodai Guicovar. (x\z
ajándék mintegy fél millió koronába került!) Távolról — de csak
nagyon távolról a szobor hasonlít a mi Deák Ferencz-szobrunkhoz;
tudniillik a monumentális mű főalakja, a királynő, fotelben ül.
A mintegy tizenöt méter magas szobormű, a mely hatalmas nyolcz-
szögű alapzaton nyugszik, tiszta carrarai márványból készült.

Nagyon érdekes látványosság a kikötő túlsó — óceán felőli
— oldalán a Bakk-Bay (beck be), a melyet csak az Esplanade sétányai
választanak el a Castletól, a „belvárostól". A tojásdad alakú öböl
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mentén elterülő város háttere innen nézve is igen szép képet nyújt.
Az egész sziget egyetlen parknak látszik, a melynek viruló zöldjéből
kellemesen tűnnek ki a paloták, házak, templomok és monumentális
épületek, helyenként egész terjedelmükben, vagy csak azoknak
kupolái. A sziget ugyanis ezen az oldalon két földnyelvvel nyúlik
be az óceánba, a mely két földnyelv magába zárja a terjedelmes
Back-Bayt. A nyugoti földnyelv dombokkal borított csúcsán — a
Malabar Hillen — állanak a bombayiek villái, a melyekhez gyönyörű
és árnyas pálmákkal szegélyezett út vezet a városból. Két-három
évtizeddel ezelőtt ezeken a halmokon összesen két-három bungaló
állott, ma pedig tele vannak elegáns nyári lakokkal, annyira, hogy
Bombayben többé nem is „elegáns" a Malabar Hillen lakni. (Vide:
Svábhegy Budapesten.) A banánok, pálmák és tamarindáktól körül-
vett bungalók kívülről ugyan, egyszerűeknek látszanak, a belsejük
azonban mintái a komoly, kényelmes és ízléses berendezésnek, az
úri comfortnak. Hogyne, a Malabar Hillen túlnyomóan angolok
laknak. A Malabar Hill másik végén áll a hinduk egyik szent bucsú-
helye, Valkesvar, a melyet a hinduk ezernyi legendájának egyike
avatott szent helylyé. Van továbbá a Malabar Hillen néhány sor
pompás ágyúüteg is, a melyek a kikötő bejáratát védik és — hogy
India területén a hihetetlen és képtelen változatossághoz meg ellen-
tétekhez korán hozzá szokjunk — ott találjuk mindjárt a Malabar
Hillen Bombaynek egytk hírességét, a „Hallgatás Tornyát", a parszik
temetkezési helyét. Evvel csak később fogunk megismerkedni; e
helyütt csak annyit említünk meg róla egyelőre, hogy még a hinduk

' és parsik abnormalitásaihoz már hozzá szokott bombayieknek is
kissé furcsának tetszett, hogy azon a helyen, a hova ők a napi
munka után rövid pihenőre térnek, a parszik ugyanitt az örök nyu-
galomra térjenek; azt is belátták, hogy annak a vízvezetéknek, a
melyet Bombay város tanácsa nyolczmillió korona árán vezettetett
fel a városból a dombokra, aligha válik előnyére, hogy a parszi
hullákon jóllakott kondorkeselyűk — a parszik sírásói — éppen
ebből a vízvezetékből oltsák a szomjukat és nagyon szerették volna,
hogy a parszik tegyék el onnan az ő furcsa temetőjüket másfelé.
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Hasztalan volt azonban az európaiak minden ellenvetése és ajánlata;
a parszik semmi áron sem voltak hajlandók arra, hogy temetkező
helyüket Bombay környékének más pontjára helyezzék át. A temető
ott áll ma is a világváros közvetlen közelében, a hol állott akkor, a,
mikor jóformán alig laktak európaiak a Malabar Hill közelében.

Az öblöt bezáró másik földnyelv csúcsán fekszik a kikötőnek
egyik igen fontos kiegészítő része: a világító torony, Brongs. Vélet-
lenül éppen ennek a hatalmas épületnek a közelében, a melynek
az a rendeltetése van, hogy világosságot áraszszon a sötétben, áll
egy másik épület, a melyet viszont azok számára emeltek, a kik
örök sötétségben élnek. Itt áll tudniillik a vakok épülete és ennek
közelében az őrültek háza; a kettőt a bombayi csillagvizsgáló-intézet
és a nagy tengerész-kórház épületei választják el egymástól.

A Bombaybe érkező idegent meglepi már maga a kikötő rend-
kívül eleven és mozgalmas képe. Nemcsak érdekli, de valósággal
elkápráztatja. A mikor pedig a partra lép — és történjék ez a nyolcz
kilométer hosszú partnak bármely pontján —•- a meglepetése foko-
zódik. Valósággal megdöbbentő a szokatlan jelenségeknek és a
szokatlanul öltözött emberek tömegének látványa. Az épületek, a
fasorok, az emberek, ezeknek a viselete, a nyelv — azaz, hogy az
a sokféle nyelv — a melyeken beszélnek, az utczákon történő, bár
mindennapi, de a turista előtt egészen új dolgok, tárgyak és cse-
lekvések olyan egyszerre és olyan tömegesen hatnak rá, hogy perczek
szükségesek, a míg valamiképen tájékozódni tud. Jóformán nincs
Ázsiának az a népfaja vagy Európának az a nemzete, a mely nem
lenne Bombay utczáin képviselve; Afrika és a csendes-óceáni
szigetek lakói közül is számos alak látható. A fehérbe öltözött, néha
félmeztelen hindu mellett, a kinek alacsony fehér vászonsapka,
vagy aranynyal hímzett alacsony föveg van a fején, ott találjuk a
parszit, magasan begombolt, sujtásos, hosszú fekete kabátban, fején
a viaszos vászonból készült magas föveggel (olyan, mint a karimátlan
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czilinder); arabokat, fehér lepelben, aranynyal hímzett zöld turbánnal:
mahrattokat, vörös csíkos fehér kalappal, a melynek a formája olyan,
mint a lapos tányér; gudserátokat, hegyes vörös sapkával, a mely
körül fehér turbán van csavarva; sansibari suaheliket, sötét-barna
arczú afghánokat, persákat, malagásszokat, itt-ott egy-egy khinait,
fehér blúzban, fekete lobogós rövid nadrágban, a fején európai
divatú szürke kalappal, lakk czipőben; európaiakat és eurázokat —
az európaiak és hinduk ivadékait — az európai divatnak India
tropikus klímájához átalakított számtalan változatai szerint öltözve.
A temérdek gyalogjáró között sűrűn követik egymást a csaknem
mindig zsúfolt lóvonatú kocsik; köztük fürgén üget a két apró
púpos ökör, a melyek a személyszállításra használt kétkerekű, gyé-
kénytetejű talyiga elé vannak fogva. Az egylovas könnyű kis
kocsik is nagyon igénybe vannak véve. Persze sokkal kellemesebb
a „businesst" (biznesz), ezekben a gyorsjáratú fedett kis kocsikban
eljárni, mint — tekintettel a város óriási terjedelmére — órákon át
gyalogolni a tropikus forróságban. A lovak Új-Dél-Walesből (vélsz)
valók, Ausztráliából; másfajtájú lovak nem igen alkalmasak ebben a
klímában. Védelmül nagy fehér kalap van a fejükre borítva és
komikus látványt nyújtanak, ahogyan a két fülük kiáll a kalapon csinált
nyílásokból. Elegáns fogatok is meglepő sűrűén láthatók. A hogyan
a lovakat drága pénzért hozatják Ausztráliából, elegancziára nézve
a kocsik is egyenrangúak Európa bármely világvárosában látható
fogatokkal. Míg a lóvonatú kocsiknak meg a kis ökörszekereknek
közönsége kizárólag bennszülöttek — natives (nétivsz) — még pedig
főképen hinduk, a könnyű egyfogatúaké európaiak, parszik, vagy
jobbmódú hinduk; az elegáns fogatok közönsége Bombay születési,
vagyoni vagy katonai előkelőségeiből áll, a kik közé feltétlenül a
parszik kiválóbbjai is sorolandók.

Az utczák forgalmában példás rendet tartanak a bennszülött
rendőrök, többnyire bengálok, a kik ízléses egyenruhájukban —
sárga vászonöltöny, nagy piros turbán, mezítláb — pompás alakok
az utczáknak különben is érdekes keretében. Fegyverzetük a szo-
kásos angol-rendőri fütykös.
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Háromféle vallású embert lehet látni legnagyobb számban : hindu-
kat, mohammedánusokat és parszikat. Legszámosabbak a hinduk,
a kik a város lakosságának főzömét teszik. Nagyjában már ismerjük
őket, a mennyiben már néhányszor találkoztunk velük Kelet-Afrika
partjainak nagyobb városaiban és Adenben. A bombayi hinduk
sokkal előnyösebb külsejűek, mint azok, a kiket eddig láttunk odaát
Kelet-Afrikában. Átlag középnagyságúak, nyúlánkak és arányos
termetűek; a bőrük színe különböző, a világos-barna és a csaknem
feketés-barna között. Minél magasabb kaszthoz tartozik az illető,
annál világosabb a bőr színe; a legsötétebb színűek tényleg a leg-
alsóbb kasztbeliek. Kezük-lábuk kicsiny és formás; hajuk és szakáluk
— már a kinek van — sötét fekete, fénylő és göndör. A vallás
és foglalkozás szerint számtalan kasztokra osztott hinduk között
eligazodni valóságos ethnographiai tanulmány.

Néhány szót a kaszt-rendszerről, mielőtt tovább megyünk, mert
még sokszor lesz róla szó. A hinduknak kasztokra való beosztása
még onnan származik, a mikor az áriák Indiába behatoltak és
valószínűleg azért szervezték, hogy az áriák és az ős bennszülöttek
közötti összekeveredést megakadályozzák. Akkor csak négy kaszt
állott fent, a melyek megkülönböztetésül már akkor is különböző
színű festékekkel és különböző alakú jelekkel jelölték meg magukat.
(A kaszt szó hindu nyelven annyi mint: festék.) A négy kaszt
között legmagasabb fokon állott a papi osztály, a „brahmánok" ;
utána következett a harczias időkben nagy tekintélylyel bíró katona-
nemesek osztálya, a „csetri" kaszt; harmadik volt a földmívelők
és marhatenyésztők kasztja, a „vajizia", a mely kasztból később
az iparosok és kereskedők kasztja vált külön, de ugyanazzal a rang-
fokozattal; a negyedik kasztot a „szudrák" alkották, a legyőzött ős
bennszülöttek. Ezen a négy kaszton kívül — még csak be sem
sorozva az osztályokba rétegezett társadalomba — állottak a „páriák".
Ebbe az osztályba azokat sorozták, a kik nem vetették magukat
alája a bevándorolt ária győzőknek és nem ismerték el azoknak
törvényeit és szokásait; páriák voltak azok az áriák is, a kik a
brahmánok — a legfelsőbb kaszt — fölényét nem akarták elismerni.
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Ez volt kétezer évvel Krisztus előtt; ma pedig, idestova kétezer
évvel Krisztus után, oda „civilizálódtak" a hinduk, hogy most már
nem kevesebb, mint — kétszázhetven kasztra vannak beosztva.

Az, a ki hosszabb idő óta él közöttük, talán meg tudná mon-
dani, hogy az előtte álló „hindu" ennek a rengeteg embercsoportnak
melyik fajtájához vagy kasztjához tartozik, de az idegen éppenséggel
nem tud közöttük eligazodni. Igaz, hogy valamennyi az arczán,
illetőleg a homlokán, mellén vagy karján hordja az olajfestékkel
csinált különböző színű és alakú jeleket, de azért az idegennek „idegen"
marad. A kasztot mutató jelzéseket bizonj^os czeremóniák között
Bombay háromszáz templomának valamelyikében festik magukra.
A jelt többnyire a homlokukon viselik, de igen gyakran látható a
mellen vagy a karokon is. A legmagasabb kaszthoz tartozók, a
papokkal majdnem egyenrangúak, piros festékkel jelzik magukat,
a nagy tömeg fehérrel, a fakirok, koldusok, zarándokok és vezeklők
sárgával stb. A jelzés alakja is különböző; így például a „sívaisták"
— Síva imádói — rendesen felfelé nyitott félkört vagy háromszöget
festenek a homlokukra vagy a karjukra, a Visnuimádók pedig vagy
veres pontot, vagy három egymással párhuzamos csíkot. Ezeket a
formajelzéseket még a templomaik tornyaira is alkalmazzák, hogy
már messziről mutassák, hogy a templom mely Istennek van szen-
telve, mint a hogyan a keresztény templomon is a kereszt már
messziről megkülönbözteti a katholikus templomot a református
templom csillagos, vagy kakasos tornyától. A Visnu templomok
tornyán ugyanis fémkerék van, a Síva-templomén háromágú szigony,
és ha az illető templomon e fölött még ernyőszerű alkotmány is
van, az annak a jele, hogy a templom Durgának, a „majomisten-
nőnek" (Síva isten feleségének) van szentelve.

De lássuk tovább az embereket, mert ezek a legérdekesebbek.
Még az izmosabb alakoknak is feltűnik rendkívül vékony lábszáruk.
Ez a testi fogyatkozás a sajátságos guggoló helyzetből ered, a
melyben a hinduk dolgozni meg pihenni is szoktak. Tudniillik ülő
munkához vagy étkezéshez, imádkozáshoz vagy pihenésre oly módon
guggolnak le, hogy a czomb az alszárakon fekszik, a mellük
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pedig a czombokon nyugszik. A férfiak átlag gyapotleplet viselnek,
a melyet nagyon ügyesen csavarnak a derekuk körül; a lábszárak
meg a felső test meztelenek, vagy rövid fehér vászonzubbonyt
viselnek. Igen sokan, főképen a munkásosztályból, csak nagyon de
nagyon parányi vászondarabkát viselnek, a melyet zsinórral kötnek
hátrafelé a czombok között. A jobbmódúak persze sokkal jobban
vannak öltözve; könnyű zubbony van rajtuk és térdig érő rövid
fehér nadrág, vagy bokáig érő szoknya; az egyik vállukon széles
shawl, a melyet széles övvel kötnek le. Van azonban még egy
ruhadarabjuk, a mely nélkül hindu ember — brahma vallású —
el sem képzelhető. A fiúgyermeknek ugyanis az ötödik életévében
fehér szallagot kötnek a nyakára meg a hasára, a „brahma-jelvényt•',
és e percztől kezdve az életben soha többé a hindu meg nem válik
a szent jelvénytől.

A férfiak különben is lágy kifejezésű arczának még lágyabb,
majdnem nőies kifejezést ad a szem mandola-metszése és a nagy
aranykarika, a mely a fülkagylójuk felső részéről lóg le. Sokkal
rokonszenvesebbek a hindu asszonyok, a kik nemcsak azért, mert
teltebb és szebb idomúak, de arczkifejezésüknél fogva is sokkal
erőteljesebbeknek, egészségesebbeknek látszanak. A nők öltözete bár

.egyszerű, de elég ízléses, sőt a meddig tiszta, nagyon takaros.
A csípőjük körül tarka, szines karton van csavarva, a mely bokáig
födi a czombokat; a rövid és nagyon kivágott blúz olyan szorosan
tapad a felső testhez, hogy az idomok teljesen kivehetők. A fiatal
nők között akárhány látható, a kiket bátran csinosnak és szépnek
mondhatunk. A kékesfekete, fénylő haj simára van lefésülve a fülek
fölött; szemük koromfekete, élénk és ragyogó. Egészen ellentéte a
hindu férfiak szemkifejezésének, a mely igen sokszor a bágyadtság,
bárgyúság és félelem sajátságos keverékének kifejezése. A mi leg-
főbbképen szokatlan kifejezést ad a nők arczának, az a nagy karika
vagy más lógó ékszer, a melyet az orrczimpájukon húznak keresztül
és a mely lelóg a szájuk jobb vagy bal szögletén. Az ékszer olyan
kötelező a hindu nőkre, hogy még a legközönségesebb és legdur-
vább munkát végző nőkről, az utczaseprőről vagy a tehénganéjt

Dr. Gáspár F. : A föld körül. III. 8
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gyűjtő nőről sem hiányzik az orrczimpán áthúzott arany „fülbe-
való", vagy a kézcsuklóról meg a bokáról az ujjnyi vastag ezüst-
karika.

Abba a néptömegbe, a melyet mi átlag „ hindu"-nak nevezünk,
a különböző népeknek egész csoportja tartozik, a melyek lénye-

BOMBAY. KIGYÓBŰVÖLŐK.

gesen különböznek egymástól. „Hindu" elnevezés alatt foglaljuk össze
rendesen Elő-Indiának igazi, régi lakosait. Elő-India legeslegrégibb lakói-
ból csak néhány töredék népcsoport él még szanaszét szórva. Az igazi,
legősibb lakosság sötétbőrű, kevéssé tanulmányozott nép, a mely főleg
azért nem különböztethető ma már jól meg, mert mint legalsó
kaszt, a páriák kasztja, belevegyült a többi, ugyanebbe a kasztba
tartozó népsokaságba. A hódító, igazi hinduk ugyanis az őslakos-
ság legnagyobb részét, az elnyomott és meghódított népeket így
„kezelték".

A legősibb népek nyakára szintén igen régen, először a dra-
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vidák telepedtek, a kik ma a dékáni magas földet majdnem kizá-
rólag lakják s általában Elő-India déli részeinek igazi lakói. Már a
dravidák kurtán bántak az őslakókkal, de aztán úgy az őslakókat,
mint a dravidákat elnyomták a Kr. e. egy-kétezer évvel bevándorolt
ária-hinduk, a kik az Indus folyótól kapták nevüket. Ezek úgy
nyelvükre, mint anthropologiai vonásaikra nézve igazi indo-európaiak,
Európa népeinek közeli rokonai. Még ez a hatalmas, hódító népfaj
sem maradt meg eredeti tisztaságában, hanem keveredett a később
szintén hódító gyanánt beözönlő mongol és talán török-tatár népek-
kel. Ma tehát igen komplikált India néprajza, még ha nem is szá-
mítjuk a sok, egészen elkülönítve élő európait, parszit, arabot,
zsidót, khinaít, tibetit stb.

A mi valamelyest megóvta az anthropologiai különbségeket,
az a kasztrendszer, a melynek egyes osztályai nemcsak jogaik és
kötelességeik, főleg foglalkozásmódjaik szerint különböznek, hanem
valóságos faji, anthropologiai és ethnografiai különbség van közöttük.
A kasztrendszer legfőbb osztályait ugyanis az egymás után követ-
kező hódítások szabták meg s a szigorú elkülönzés a hódító és a
meghódított közötti különbségeket némileg megóvta.

Vallás tekintetében mondhatjuk, hogy általában a brahma-
valláshoz tartoznak Elő-India népei legnagyobb tömegükkel. Vannak
azonkívül délen buddhisták, északon pedig mohammedánusok is.
A buddhisták különösen Ceylon-szigetén vannak nagyobb számban,
de Kr. e. a 6. században nagy mértékben elterjedt a buddhizmus
Indiában s keresztényies elveivel nagy veszedelembe "sodorta a
brahma-vallást, a mely különösen a legszegényebb, legalsóbb nép-
osztályokat a megrögzött kasztrendszerrel elviselhetetlen állapotba
juttatta. Ezért a brahminok, a kiknek uralma a buddhizmus beho-
zatalával végveszedelemben forgott, óriási erőfeszítést fejtettek ki
ellene s véres küzdelmek után sikerült is teljesen elnyomni az új,
sokkal szabadabb szellemű vallást. A buddhizmus Kr. u. a XIII.
században csakugyan végleg letűnt Indiából, de annál nagyobb
hódítást tett Ázsia keletén s ma is az emberiségnek körülbelül
egyharmadrésze buddhista. A két vallás versenygésének sok gyö-
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nyorű templomot, barlangtemplomot s egyéb művészi alkotást
köszönhet India. Hasonló felfrissítő hatása volt a mongol (mogul)
uralommal behatolt mohammedánus vallásnak is, a mely még ma
sem szűnt meg Indiában jelentős szerepet játszani.

A brahma-vallás főleg a kasztrendszerrel ártott sokat a szabad
gondolkozás és szabad szellem fejlődésének. Furcsa rendszer ez !

A hinduk egyik leginkább szembetűnő osztálya a banián, a
mely minket főképen azért érdekel, mert azok a hinduk, a kikkel
az idegenek leggyakrabban jönnek érintkezésbe, ebből az alkasztból
valók. Az összes kiskereskedelem ugyanis meg a közvetítési-üzlet
mind a baniánok kezében van. Jellemzésükre elég lesz, ha felemlít-
jük a Bombayben közismert félig szellemes, félig igaz közmondást:
„egy khinaival csak három zsidó ér fel, de egy banian becsapásá-
hoz három khinai szükséges". A baniánokhoz legközelebb áll a
marvarik alkasztja. Ezek is a legszokottabb alakjai az utczáknak
és üzleteknek; a marvarik azonkívül, hogy kiskereskedők, főképen
pénzváltók. • Ha az ember egy font sterlinget vált fel náluk apró-
pénzre, aztán a kikapott összeget ismét olyan pénzre váltja vissza,
a milyen a továbbutazáshoz más földön szükséges és véletlenül
harmadszor is beváltja a maradékot, hát épen készen van a fonttal.
Volt, nincs. A harmadik csoport, amelylyel az idegen sűrűn jön
érintkezésbe, a mahrattok alkasztja. Nem látszik meg rajtok, hogy
India harczias és véres múltjában ők játszták a vezérszerepet.
Többnyire csenevész gyenge népség, a melynek még a „busines-
hez" sincs elegendő vállalkozása. Csupa olyan helyeken láthatók,
a melyeknek a betöltéséhez nem kell semmi, csak éppen ott kell
lenni (mint egynémely európai hivatalban). Ők az európaiak és
parszik Írnokai, titkárjai, inasai, groomjai és kocsisai. Legelőször
akkor tűnnek fel, amikor egy elegáns fogat halad el előttünk. Jól-
lehet maga a fogat pazar kiállítása, a lovak díszes szerszámozása
meg a benne ülő exotikus külsejű és öltözetű urak — parszik —
is elég feltűnőek, azért mégis a bakon ülő kocsis és inas ragadja
meg a figyelmünket első sorban. Mind a kettő sötétbarna, mint
valamennyien azok a hinduk, a kik az alsórendű kasztok vala-
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melyikébe tartoznak. Az öltözetük skarlátpiros kabátból és „bridges"
nadrágból áll és gazdagon van aranynyal sujtásozva; a fejükön
talán félméter magas turbán, vörös, kék vagy fehér csíkos selyem-
ből. A lábukon pedig — semmi; térdig mezítláb vannak. A csizma
hiánya azonban nem tűnik fel, mert a fekete bőrük úgy fénylik,
mintha lakkcsizma lenne rajtuk. A míg a fogat valahol áll, az
inas lószőr bojttal legyezgeti a lovakat és mikor a kocsi megindul
a czilinderes és mezitlábos inas az ajtó becsapása után jó darabig
gyalog fut a kocsi után és a lovak leggyorsabb ügetése közben a
macska ügyességével ugrik fel a bakra, összefonja a karjait a
mellén és olyan ostoba bárgyú gőggel ül a bakon, merevenen
kezében a félméter hosszú lólegyezőjével, hogy becsületére válnék
akármelyik európai lakájnak.

Legelőkelőbb kasztja a hinduknak — a miről már fennebb
történt említés — a brahmanok (vagy brahminok) osztálya, a papi
kaszt. A milyen fontos és jelentékeny szerepet játszottak egykor
India történetében és társadalmában, olyan kevéssé tesznek számot
ma, a mikor India kormánya nemcsak hogy semmiféle módon sem
járul hozzá, hogy a kiváltságos kasztokat előjogaikban támo-
gassa a többiek fölött, de éppen ellenkezőleg, minden módon és
úton arra törekszik, hogy a kasztok közötti különbséget egyálta-
lában megszűntesse, vagy hogy legalább a köztük fennálló óriási
különbözéseket egyengesse. Ha az angol kormány politikából és
opportunizmusból nem respektálná a legnagyobb mértékben indiai
alattvalóinak vallási érzületét, bizonyára már régen be is szűntette
volna az emberi ostobaságnak és intolerancziának ezt a gyűlöletes
berendezését, a mely ha nem is az egyedüli, de mindenesetre a
leghatalmasabb akadálya annak, hogy India lakossága a kultúrának
magasabb fokára emelkedhessek. Miután azonban a kasztrendszer
vallási alapon nyugszik, a hindu szemében pedig minden, a mi a
vallással csak valamiféle összeköttetésben áll, a legérinthetetlenebb
szentség ezen a világon, a miért képes ölni, gyilkolni és meg-
halni, az angol nemzet elég bölcs és okos, hogy ehhez a kérdéshez
nem nyúl és nem bolygatja meg a darázsfészket.

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 9
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Számra nézve ugyan jelentékenyen kevesebben vannak a parszik,
de azért Bombay társadalmában és magasabb köreiben határozottan
igen fontos tényezők. Miután Bombayban többször lesz alkalmunk
a parszikkal érintkezni és mert ez a népfaj sajátságos összetételben
tanúsítja a magasabbfokú intelligencziát és műveltséget a vallá-
sukból eredő csodálatos vakbuzgósággal, megérdemlik, hogy már most
foglalkozzunk bővebben velük.

A parszik tudvalevőén ivadékai azoknak c perzsáknak, a kik a
VIII. században a mohammedánusok üldözései elől menekültek ősi
hazájukból, Jezd és Kirman vidékéről Indiába. A fanatikus hinduk
között ez az értelmes, intelligens faj, a melynél páratlan szorga-
lommal egyesül a magas fokú üzleti szellem meg a magasabb
műveltségre törekvő józan felfogás, könnyen és hamar jutott arra
a magas társadalmi polczra, a melyen ma áll úgy kereskedelmi,
mint társadalmi tekintetben. Kezdetben a parszik voltak a közvetítők
a hódító angolok és a meghódított hinduk között, ma pedig
olyan nélkülözhetetlenek Elő-India egyes városaiban, főképpen
Bombayban, hogy nélkülök társadalmi élet vagy nagykereskedelem
nem is képzelhető.

A vallás, a hit azonban még ezt az értelmes, józan fajt is két
táborba szakítja, a liberálisok és konzervativusok táborába, vagy a
neológus és orthodoxus parszik csoportjába. A liberális párti parszik
ugyanis a temérdek szertelenségtől és nevetséges —'• mondhatni
embertelen — szokásoktól akarnák megszabadítani a vallásukat,
és vallásos szertartásaikat szeretnék aesthetikailag szebb formákba
átalakítani. így például a parszi orvos, előkelő gyáros vagy milliomos
nagykereskedő, a ki európai előkelőségekkel bizalmas érintkezésben
áll, a ki vendége lehet a különben exclusivus természetű „Ghymkháná
Clubnak", sehogysem tartja megegyeztethetőnek vagy kivihetőnek,
hogy az európaiakkal fennálló társadalmi viszonyai közepette az
orthodoxus parszi vallásnak szigorúan előírt rituális szabályait be-
tartsa, például a tizenhatszori mosakodást napjában, vagy a „nirang"
undorító szokását: a tehénvizelettel való mosakodást, vagy az
elhaltaknak dögmadarak által való felfalatását a dakhmákon (a hall-
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gatás tornyában). Megjegyzendő, hogy a parszikat helytelenül nevezik
tűzimádóknak. Nem azok. Vallásuk tisztán a Zoroaster tanain
alapszik, a melyek értelmében csak egy Isten van, a ki teremtője,
fenntartója és kormányzója a nagy mindenségnek. Nem imádják
sem a napot, sem a tüzet, hanem e kettőben csupán a világ

PARSZI KERESKEDŐ.

mindenható és láthatatlan teremtő erejének és tisztaságának a
symbolumát imádják. Ebből a felfogásukból kifolyólag ered például
az a szokásuk, vagy törvényük, hogy az égő gyertyát nem szabad
elfújni, hanem a kezekkel kell olyan léghuzamot létrehozni, hogy
ezáltal kialudjon. Ugyanebből ered egy másik szokásuk, a mely
oly rút, csaknem utálatos, hogy már ezen egy oknál fogva sohasem
lehetnek igazi vérbeli tagjai az európai társadalomnak, tudniillik a



68 GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

már többször említett temetkezési módszer a Malabar Hilli dakh-
mákon, a hallgatás tornyában.

Külsőre és modorra nézve teljesen elfogadható és eltekintve
sötétbarna arczszínüktől meg a miénktől sok tekintetben eltérő
öltözetüktől, akárhányszor bátran euirópai számba mehetnének.
A férfiak erőteljesek, izmosak és nyúlánkak; arczuk sötét-olaj barna,
intelligens kifejezésű; a szemöldök szépen ívelt, a szem eleven,
beszédes, az orr merész hajlású sasorr, alatta vékony göndör
bajusz. Ha az ajkak nem lennének duzzadtak és kissé túlérzékies
kifejezésűek, a parszi akárhány esetben hasonmása lehetne a horto-
bágyi naptól sötétre sült csikósnak. Átlag hosszú musselin felöltőt
viselnek, ez alatt fehér „ujjast", továbbá fehér nadrágot; a fejükön
pedig karimátlan fénylő lakk kalapot, a mely a mi czilinderünkhöz
hasonlít. Az asszonyok főképpen graciózus termetük és csodála-
tosan szép fekete hajuk által tűnnek ki. Nem hiába, hogy Ázsia
összes asszonyai között a legkiváltságosabb társadalmi viszonyok
között élnek, mert külsejükben és modorukban — meg erkölcseik-
ben is — messze fölötte állanak összes ázsiai testvéreiknek. Vise-
letük lényegesen eltér az európai nők ruházatától. A ruha főalkat-
része könnyű és hullámos redőkbe eső világos szövet; többnyire
világossárga, világoszöld vagy rózsaszínű. Úgy a kellemes szín,
mint a szép redőkbe omló lágy szövet, a mely a spanyol nők
mantillájára emlékeztető módon a fejet is befödi, nagyon előnyösen
tűnteti fel a parszi nőket, főképen a fiatalokat. (Dehát van-e föld-
rész, ahol a fiatal nőnek nem előnyös a külseje?).

És most, hogy nagyjában ismerjük a helyzetet, a várost, az
utcza közönségének alakjait, most már elképzelhetjük azt a képet, a
mely a partra lépő előtt feltárul. Mindenekfölött mint valami kolosszális
kupola, úgy hat a tenyérnyi felhő által sem borított sötétkék égboltozat.
A láthatáron halmok és hegyek, a melyeken szép zöld szőnyeg-
ként terül el a mindent beborító buja növényzet, helyenként • a
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kimagasló pálmák lombkoronájával. A háttérben az óriási kikötő,
mondhatni a zsúfolásig megtelten gőzösökkel, hadihajókkal, vitor-
lásokkal, a melyek a világ minden tájékáról jőve vagy sokezer
mértföldnyi távolságban fekvő hazájukba tervező útjokon itt talál-
kozva, a cosmosnak egy-egy parányát képviselik. Előttünk pedig
az exotikus világváros mozgalmas, eleven, érdekes és szokatlan
jelenségeivel. Lépten-nyomon új meg új látványra akadunk. Hol
túlhajtott pompával megépített hindu templomokra, fantasztikus
kupolákkal, pazarul díszített csúcsokkal; rikító színekre mázolt bel-
sejükben vagy drága márványnyal és aranynyal az ízléstelenségig
megrakott oltárok körül fehérbe öltözött fekete alakoknak ájtatos
tömegét találjuk, a mint az őrjöngésig menő buzgóságukban az
imáikat végzik, térdepelve, hajlongva, hasonfeküdve vagy mereven
állva, mint a gyertyaszál az ocsmány vagy nevetséges faragott torz
alak vagy buta tehén előtt, „a ki" az ő szemükben — isten. Hol

MOHAMMEDAN TEMPLOM LUKNAUBAN.



MOHAMMEDAN TEMPLOM BIDZSAPURBAN.

egy moshé elé jutunk; kívül-belül józan, egyszerű, dísztelen épület
az egyik, a hindukéhoz hasonlóan fényes, gazdag és pazarul díszí-
tett a másik. Előttük pedig tömegekbe verődött barnaarczú emberek.
Ázsiának, Afrikának és a távoli Csendes-Oceáni szigeteknek leg-
távolabbi vidékeiről itt gyülekező Mekka-zarándokok, arczukon a
legőszintébben érzett vallási meggyőződésből eredő áhítattal, csak-
nem fanatikus rajongással, testükön pedig szennyes, piszkos és
megtépett ruházattal, a melyet a rengeteg hosszú út viszontagságai
téptek meg rajtok. Amodébb egy parszi templom; ízléstelen otromba
épület, olyan külsővel, mintha nem felsőbb lénynek, a Mindenható-
nak emelték volna, hanem tényleg annak az ostoba tehénnek, a
melynek a meggyűjtött vizeletével mosakodnak — nemcsak a kezü-
ket, hanem az arczukat is, — hogy a „szent" folyadékkal mossák
le magukról az emberi gerjedelemben meg az emberi vágyak és
ösztönök teljesítése közben elkövetett bűnüket. És ugyanott, a hol
a szent teheneket őrzik, ugyanott zárt helyen buzgalommal őrköd-
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nek a papok, hogy a szent tűz — Ormuzd symboluma — soha,
de soha ki ne aludjon. Minél drágább és minél illatosabb a szent
tűz fentartására használt fa, istennek annál tetszőbb a cselekmé-
nyük ; az illatos santalfa a felhasznált fának a legolcsóbb fajtája.

Egy egyszerű külsejű moshé közelében áll a híres „Pindsra
Pol", az állatkórház, a banián alkaszthoz tartozó hinduk alkotása.
A lélekvándorlásban hívő baniánok ugyanis — valamint az összes
brahma vallásúak — azt hiszik, hogy haláluk után a lelkűk tovább
él, még pedig valamely állat képében, annak belsejében. Ezen okból
a leghihetetlenebb módon óvakodnak valamely állat életét kioltani,
abban a hitben, hogy vagy valamely ősük lelkét magában záró
lényt ölnek meg vagy olyat, a mely éppen az ő tulajdon lelkűknek
felfogására van kiszemelve a haláluk után. A Pindsra Pol tehát
nem olyan állatkórház, a melyben beteg háziállatokat gyógyítanak
abból a czélból, hogy ismét munkára használhatók legyenek, hanem
egyenesen „sinylők háza", a melyben a jótékony baniánok elaggott
vagy kiérdemült háziállatjaikat helyezik el „kegyelemkenyérre".
Ökrök, bivalyok, tehenek, kecskék, juhok, kutyák, tyúkok, libák,
majmok stb. a legkevertebb és legvegyesebb csoportokban élnek a
nem nagyon tágas udvarokon. Látva és hallva az ember tévhitének
ily nagyfokú eltévelyedését, nem lehet csodálkozni, ha némelyek
azt állítják, hogy a baniánok koldusokat bérelnek a Pindsra Polba
abból a czélból, hogy rendelkezésére álljanak az intézet — poloskái-
nak! Talán az eszmerokonság révén történt, hogy a Pindsra Pol
közelében lévő szabad teret választották a tevekaravánok pihenő-
helyül. Száz és száz púpos jószág hever egymás mellett; valamennyi
vízszintesen tartja fel a magasba rút fejét; az álmosan pislogó állat-
nak mélyen lelóg a petyhüdt hasított alsó ajka vagy pedig folyton
kérődzik. Itt gyógyítják a hajcsárok betegbőrű állatjaikat, a mennyi-
ben éles üvegdarabbal irgalmatlanul kaparják véresre a keservesen
bőgő állat kopottszőrű bőrét.

Aztán jön egy nagy térség, talán vásártér, a melynek környékét
tarka tömeg lepi el; a járműveknek óriási sokadalmában minden
teketória nélkül teríti le apró kis szőnyegét egynéhány buzgó
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mohammedánus és letérdepelnek, hogy a napnak ezen órája és
perczére kitűzött imát pontosan lemorzsolhassák. A bengál rendőr-
nek eszébe se jut, hogy „a szabad forgalomnak megzavarása
ügyében előállítsa" őket, a kocsisok pedig — akár az előkelő
európai kocsijának a bakján, akár a rengeteg pamutzsákokat szállító
teherkocsi mahrattja — kitérnek az útjokból és legfennebb nagyot
köpnek a gyűlölt „muhammedán" felé, de úgy, hogy a rendőr —
meg ne lássa, mert tudják, hogy az angol hatóságok egyáltalában
nem tűrik, hogy a „különböző vallásokhoz tartozó alattvalóik egy-
mást gúnyolják", vagy hogy „ájtatosságuk kifejtésében zavartassa-
nak". Az óriási forgalom legközepében imádkozó mohammedánust
nem zavarja a „fekete András", de az ájtatosságát végző ember
kigúnyolóját okvetlenül előállítaná.

Az imájukat végző mohammedánusokat rajongó buzgalmukban
épenséggel nem zavarja a hely, a hol kis szőnyegüket leterítik.
Megteszik ők ezt Bombay legelőkelőbb helyén, a legelegánsabb
paloták előtt is, ha az imára kitűzött perez éppen ott éri őket.
A pompás Castle, az elegáns Victoria Garden, a Yacht club, nekik
az mindegy; a fő az ima pontos betartása.

És minő tarka keveréket hoz létre ez a sokféle színű, sokféle
ruházatú és sokféle nyelven beszélő ember az utczákon és a tere-
ken. Megjegyzendő, hogy Indiában csupán a benszülöttek 115
nyelvet beszélnek! Valóságos kaleidoszkópikus kép ez a szó szoros
értelmében. Barna, fekete, sötét, sárgás-barna bőrű emberek; az
éhségtől meg az önkínzástól a csontig összeaszott fakó bőrű hinduk
és testes elhízott mohammedánok; a hinduk apathikusan és vonta-
tottan csoszogó alakjai között kellemesen tűnnek ki a parszik eleven
mozgásukkal és élénk taglejtéseikkel. És mennyi szín, mennyi forma,
mennyi exotikum a ruházatban! A sok szín közül kitűnik a parszi
karimátlan lakk-kalapja meg az európaiak fehér sisakja. Hát még
az asszonyok sokféle szine és ruházata! És mindez mozog,
guggol, alkuszik, ad, vesz, kinál, gesztikulál vagy koldul. A föld-
gömbön nagyon kevés helyen gondoskodik annyira és oly sokféle
módon az emberi jótékonyság az embertársak nyomorán és
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szegénység megsegítésén, mint Bombayben, a hol tudvalevőleg
milliókra menő alapokat gyűjtenek az emberek — nem jótékonysági
hajlam vagy emberbaráti érzésből, hanem a vallási rajongás meg
az istenektől való félelmükben — és sehol sincs több koldus, mint
éppen Bombayben, meg Elő-Indiának nagyobb városaiban. A kol-
dulás utolérhetetlen mesterei a mesébe való
brahmin fakirok, „gossein"-ek, a hindu önsa-
nyargatók, a kik azért mesterei és művészei
a koldulásnak, mert egyrészt tényleg nincsen
párjuk az egész világon a koldulás módsze-
rének a kivitelében, másrészt pedig, mert önzés-
telenségből teszik. A fakir ugyanis nem ma-
gának koldul, hanem vagy a szektájának vala-
mely jótékonyczélú intézménye számára, vagy
pedig a saját fantáziája által kigondolt exotikus
és nekünk európaiaknak egyszerűen elképzel-
hetetlen czélú és irányú jótékonyságra. Például
a levágásra szánt ökörnek a megváltására a
vágóhidról, hogy elhelyezze a Pindsra Polban,
vagy hogy tizenhat arczú bálványszobrot farag-
tasson. Es milyen hihetetlen gondolatok jutnak
eszükbe e czéljuk elérésében! így például: egy torzon-borz hosszú
hajú, hosszú szakállú alak áll valamelyik templom előtt; illetőleg
azon vízmedencze előtt, a mely nélkülözhetetlen kelléke valamelyik
hindu templomnak. Ájtatosság előtt ugyanis ennek a medenczének
szent vizében végzik a mindennapi czeremoniális mosakodást. (Mel-
lesleg megjegyezve, a fürdő vize olyan piszkos és bűzös, hogy az
ember csaknem rosszul lesz a gondolattól, hogy ilyen vízben kel-
lene megfürödnie.) Az emberi alak fogyatékos ruházatán, a mely
nyüzsög az apró bogárkáktól — azaz mondjuk ki bátran: a tet-
vektől — meglátszik, hogy tíz-tizenöt év óta nem vedlett le a tes-
téről, a melyet rongyokká mosott az eső és tépett meg a tüske.
Bozontos szakálla és hosszú haja fonatokban csapzött össze a
szenytől meg a piszoktól; szemében a vesanikus rajongásnak, az

„ÉLETHOSSZIGLAN CSUPORON

JÁRÓ" FAKlR.

Dr. Gáspár F.: A föld körül III. 10
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erőltetett éhezésnek meg a csak nagy időközben oltott szomjnak
a lelket meg az emberiességet kiölt bárgyú tekintete. A jobb karját
mereven tartja lefelé, a keze marokra összeszorítva. így tarja ez
az ember tizenöt éve a jobb karját; azóta fel nem emelte; sem
arra nem, hogy támadjon, sem hogy védekezzen, sem hogy a
szájába vigye vele az ételt, sem azért — és ez a leghősiesebb
ténykedése — hogy — vakaródzon. A keze olyan erősen van
marokra szorítva, hogy a körmei belé nőttek a tenyerébe és kinőt-

VASSZEGEKKEL KIVERT CZIPÓTALPAK (SZANDÁLOK).

tek a keze hátán. (Egyike a legundorítóbb látványoknak, a mit
képzelni lehet.) És minél kiaszottabb a lecsüngő kar, minél mélyeb-
ben nőtt be a köröm a húsba és minél kiéhezettebb meg tetvesebb
az alak annál szentebb a körülötte élő emberek szemében, annál
inkább rajongják körül, annál kötelezőbbek a tanításai és annál
több alamizsnát gyűjt a bal kezével. íme egy másik gossein, vagy
szent. Egy deszkán, a mely körülbelül akkora és olyan alakú, mint
a nálunk szokásos asztalbetét, guggol, azaz hogy ül egy férfiú.
Még pedig úgy ül, hogy a meztelen ülő része meg a meztelen
talpai a deszkán vannak. A deszkából azonban száz meg száz hosszú
hegyes szög áll ki, a mi által a deszka hasonlít ahhoz a szeges
műszerhez, a melyen a kárpitosok a lószőrt szokták tisztítani. Hogy ez
nem szemfényvesztés vagy „svindli", azt a gyermek is láthatja. Az az
ember tényleg és valósággal rajta ül a hegyes szegeken, mozdulatlanul
és mereven. Nem mozdítja egyetlen tagját sem, csak a szája jár,
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a midőn felel a körülötte álló alamizsnát adóknak, a kik tanácsért,
segélyért vagy enyhülésért könyörögnek a jámbor szenthez. És még
ezekből az őrületesen elfajult gondolkozása lényekből sem hiányzik
a humor. Például: egy fakir kerekeken járó nagy portékás ládában
huzattá magát az utczákon és árulgatta a szeget, a melyeken ült,
járt és feküdt. A begyülendő összeg persze valamely szent czélra
volt szánva, a mennyiben a fakir azt a fogadalmat tette, hogy míg

A KI ÖRÖKÖS NÉMASAGRA TETT FOGADALMAT.

az összes szegeket, mintegy kétezer darabot, el nem adja, addig
a ládából nem jön elő. Egy európai, a ki szóba állt a ládában,
illetőleg a „szegekben utazó" fakirral, kiváncsiskodó és szemre-
hányó hangon vonta kérdőre, hogy ugyan minek kínoztatja magát
ilyen embertelen módon ? Hiszen egyszerűbb úton is lehet Istennek
tetsző dolgot elkövetni. A fakir nyugodtan és udvariasan — mint
a hogyan a hinduk egyáltalában beszélnek — a következőt vála-
szolta: „Sahib (uram), tanácsokkal én el vagyok látva; azonban
nagyon lekötelezne, ha megvenne tőlem néhány tuczat szeget,
hogy hamarabb hagyhassam el a ládámat''.

Hogy a bombayi életet legalább nagy vonásaiban megismer-
hessük, legjobb, ha bizonyos sorrendben soroljuk fel a Bombayban

10*
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töltött nyolcz napunk néhányának eseményeit. Kedvező ajánlatok
következtében, de talán inkább a véletlen útján, alkalmunk nyílott
ott tartózkodásunknak már az első napján ismeretséget kötni az
egyik kórháznak főorvosával, Dr. M . . . . rel. Dr. M . . . . r ugyanis
véletlen baleset folytán nyolcz-tíz napra munkaképtelen volt és
ennek következtében úgy a kórházi szolgálattól, valamint nagy-
kiterjedésű magángyakorlatától teljesen fel volt mentve. Dr. M . . . . r
Bombaynak elsőrendű nőorvosa volt, a mely specziálitásnál fogva
nemcsak az európai előkelő családokkal állott szoros érintkezésben,
de Bombay színes elemeinek máskülönben meglehetősen exclusivus
családjaival is a háziorvos bizalmas viszonyában állott. Dr. M . . . . r
tudniillik ránk nézve „szerencsés" kis baleset folytán volt szolgálat-
képtelen. Műtét alkalmával ugyanis megsértette a kezét; míg az
általános gyakorlatot folytató orvost ilyen kisebb baleset éppenség-
gel nem zavar a praxisban, Dr. M . . . . r, mint operáló nőorvos,
a seb tökéletes begyógyulásáig abszolút tétlenségre volt Ítélve.
Ez a körülmény hozta magával, hogy a külömben is végtelenül,
szeretetreméltó ember nekünk, egy-két turistának, ott tartózkodásunk
idejére barátságosan felajánlotta kalauzolását. A gyorsan létrejött
rokonszenves érintkezésben nagy része volt annak, hogy Dr. M . . . . r
bennem az egykori iskolatársát vélte felismerni. Dr. M . . . . r
ugyanis még mint egészen fiatal orvos indiai letelepedése előtt
szintén a wieni orvosi egyetemen — a nyolczvanas években az
orvosi tudományok Mekkájában — töltött néhány semestert. Dr.
M . . . . r barátsága, de főképen kalauzolása megbecsülhetetlen volt
számunkra. És miután alig valószínű, hogy valaha az életben még
találkozzunk (még akkor sem, ha elfogadnók az általa olyan szere-
tetreméltóan magyarázott — lélekvándorlási theoriát), e helyen rójuk
le hálás köszönetünket a szeretetreméltó cicerónénak.

Dr. M . . . . r terve szerint legtanácsosabb lett volna a bombayi
nyolcz napot arra használni, hogy kirándulást tegyünk India belse-
jébe, Agrába és Delhibe. Tekintve azt a körülményt, hogy a
jelenleginél kedvezőbb alkalom alig nyílott volna idegennek India
belsejébe utazni, tudniillik: az országgal meg a viszonyokkal tel-
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sen ismerős gentleman vezetése alatt, a ki eltekintve attól, hogy
folyékonyán beszélte az országnak egy-két dialektusát,* azonkívül
magával hozott volna nagyszámú cselédségéből egy-két „boyt" is,
(inast), a melyek nélkül Indiában valamire való úriember útra sem
mer szállani, az alkalom tényleg nagyon csábító volt. Az utazás
ugyanis rendkívül olcsó Indiában, a mióta az ember nincs arra
utalva, kogy elefánt-palankinban, vagy teveháton vagy a rendkívül
költséges postakocsikon utazzon. A vasúti utazás rendkívül olcsó
egész Indiában. így például a mi utunk Bombayből Agrába és
Delhibe meg vissza, tehát több mint háromezer kilométer hosszú
útra, elsőosztályú kocsiban személyenként csak 120 rúpiába került
volna. (Az inasokért, a bennszülött „boyért", ugyanez az út csak
húsz rúpiába került volna).** A vasúti jegyen kívül a napi étkezés
nem kerül többe négy (!) rúpiánál. Hálókocsi költség sincs, mert
az elsőosztályú kocsikon éjszakára pompás ágyakat készítenek a
kocsi-fülke négy utasának. Borravaló költség sincs, mert az indiai
kalauz előtt egészen ismeretlen fogalom úgy a baksics, mint a
„szolgálati szakasz" felírású tábla kifüggesztése olyan fülke ajtajára,
a melyet baksicsot igérő utas számára tart fenn üresen, mialatt
a többi túlzsúfolt fülkékben egymás hátán bóbiskolnak az álmos
utasok. Ennélfogva a nyolcznapi kirándulás összesen 200 rúpiába,
azaz 160 forintba került volna, körülbelül annyiba, mint nálunk
néhány napi kirándulás például — Abbáziába, a magyaroknak
ezidőtájt legkedveltebb kiránduló helyére. A kirándulás azonban
mégis elmaradt. Egyrészt mert a mi úti tervünk szerint úgy is
eljutunk Kalkuttába, a honnan Agra és Delhi könnyebben, azaz
kevesebb fáradsággal érhető el; másrészt pedig és főképen ezért,
mert Bombayben a látni és néznivaló olyan tömegesen kínálkozott
és a látni vagy megnézni való minden tekintetben olyan érdekesnek

* Ezen a vidéken a legelterjedtebb a gudserati- idioma, a melyet Elő-India észak-
nyugati részében legtöbben beszélnek.

** Egész Indiában a rúpia a forgalmi pénz, a melynek az értéke körülbelül 80
krajczár. A rúpiában 16 Anna és az Annában 12 pice (pájsz) van. 100,000 rúpia
annyi mint a Lakh.
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és újnak Ígérkezett, hogy egy kirándulás innen Agraba meg Del-
hibe ugyanannyi lett volna, mint vizet önteni a Dunába vagy
katholikusabbnak lenni a pápánál. Dr. M . . . . r belátta az ellen-
vélemények indokoltságát, a kirándulás tehát elmaradt, ő pedig meg-
maradt ciceronénknak Bombayben.

A véletlen folytán már a második vagy harmadik nap estéjén
szerencsénk volt „belecsöppeni" Bombay „fashionable" társadalmának
kellő közepébe, a mennyiben Dr. M . . . . r közvetítése útján meg-
hívást kaptunk. Az estélyt a millióiról híres parszi adta egy maharadsa
tiszteletére, mondjuk Navab Khwádsá Salim Ulla Bahadur tiszteletére
azon alkalomból, hogy ő felsége Victoria királynő, illetőleg India
császárnője, a maharadsát „India Csillagának" nagykeresztjével
tűntette ki. Mindenekelőtt tudni való dolog, a mint hogy köz-
ismert dolog is, hogy a szanszkrit eredetű maharadsa névvel nem-
csak a független és hűbéres államok uralkodóját nevezik, hanem
az igen magas vagy csak a legfőbb rangú bennszülött hivatalnokot
is. A most említett maharadsa vérbeli fejedelem volt, az indiai
csillag nagykeresztje pedig egyike a legnagyobb kitüntetéseknek,
a melyet Anglia uralkodója ajándékozhat. Elképzelhető tehát, hogy
a parszi nagyúrnak, a ki azon kiváltságos helyzetben volt, hogy
közeli viszonyba állott a kitűntetett maharadsával, volt oka miért
estélyt adni és elképzelhető az a fény, pompa és ragyogás az
öltözetekben és csillogás az ékszerekben, a mely ezen az estélyen
együtt és egyszerre nyilvánult.

Azon szerencsés körülménynél fogva, hogy Dr. M . . . . rnek
egy alkalommal jelentékeny része jutott abban, hogy nemcsak a
milliomos parszinak a felesége, hanem ugyanazon alkalommal a sok
milliónak egyedüli leendő örököse is életben maradtak, a hálás parszi
fajának nemcsak a jótékonyságban kiváló, hanem a háládatosság
terén is kiváló, magas fokon álló tulajdonságánál fogva, nem tagadta
meg kedvelt orvosának azt a kérését, hogy az estélyen bemutasson
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neki két „distinguished foreignert", a kiknek az egyike neki egy-
kori „fellow-pupil"-ja, iskolatársa.

A mikor Dr. M . . . . r kocsija — a bakon aranysujtásos és
térdig mezítlábas kocsissal meg inassal — megállott a parszi park-
jának a kapuja előtt, már egész kocsitábor volt a palota környékén.
Az egész park és a ház tündériesen ki volt világítva. Igazán
..tündériesen", mert akkor Bombayben még nem volt villamos
_üzem", a melynek egyetlen fénygömbje talán több világosságot
árasztott volna, mint akkor a sok száz színes lampion és bengáli-
fény együtt, de kárpótlásul nem volt hideg fehér fény, hanem
gyönyörű színjáték, a mely a parkot alkotó palmyra-pálmák és
tamarindusok virágzöldjével, s a virágágyak ezerszínű virágával
és a park megvilágított szökőkútjaival bámulatosán szép keret volt
az előttünk álló ezeregyéj egyikéhez. Á háziúr a verandán fogadta
a vendégeket, a mely úgy tele volt rakva pálmákkal, virágokkal
meg lampionokkal, hogy a verandán elhelyezett zenekarnak csak
a zenéjét hallottuk, de a zenészeket nem láttuk.

A terem, a melybe léptünk, káprázatosán szép képet nyújtott.
A mintegy kétszáz ember, a ki az estélyen jelen volt, talán külön-
külön is érdekes lett volna, de így együtt meglepő szép „gyűjte-
mény" volt. A társaság legkimagaslóbb alakja természetesen maga
az est hőse, a maharadsa volt, a ki körül az összes jelenlevők
mint központ körül forogtak és sürgölődtek. Lehet, hogy a maha-
radsa egyszerű hindu jelmezben is képes lett volna magára vonni
a figyelmet, olyan férfiasán, mondhatni: marcziálisan szép és nemes
volt az arczkifejezése, olyan intelligens volt az arcza és olyan
gyönyörű sötétek voltak a szemei. A mandolametszésű szemek
olyan mélytekintetűek voltak, mint a hegyi tó; a mozdulatai és
taglejtései pedig előkelő nyugodtságot, nagyfokú önérzetességet és
a méltóságát megillető fölényes magatartást árultak el. Mindezt a
legnagyobb mértékben fokozta a ruházata meg az a temérdek
ékszer, — gyöngy, gyémánt, rubin és zafir — a melylyel minden
egyes ruhadarabja valósággal el volt halmozva, a nélkül, hogy a
jóízlés és az előkelőség hátrányára történt volna. Az előkelő hin-

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. H
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duknak már az öltözete olyan, hogy temérdek ékszert tűr el.
A sötétkék bársonyzubbony, a szűk nadrág, a turbán, az öv, a
kard markolatja és a karcsatt még indiai fogalmak szerint is
vagyont érhettek meg. Többnyire hinduk voltak, a kik a közelében
állottak és a kikkel látszólag ,,cercle"-szerű társalgást folytatott.

INDIAI FŐRANGÚ FÉRFIÚ.

(Névszerint: Maharadzs Kumár Prodgot Gumár Tágore.1

Jóllehet a hindu urak nagyrésze szintén mesés fényben volt, azaz
gyönyörű drágakövekkel kirakott fegyvereket és ékszerekkel díszí-
tett mházatot viseltek és az arczuk is igen intelligens kifejezésű
volt, azért a maharadsa élesen kivált közülök.

A parszi urak nemcsak a hindu előkelőségekhez viszonyítva,
hanem abszolúte is igen egyszerűen voltak öltözve. Magasan zárt
hosszú fekete kabátjuk némi tekintetben hasonlít ahhoz az attilá-
hoz, a minőket mi viseltünk annak idejében (boldog gimnazista



BOMBAY 83

koromban) az unitárius kollégiumban. A fekete kabáthoz szűk fehér
nadrágot viseltek, alul fehér zsinórzattal. Fejükön az egyszerű
..bagri", tudniillik a fényes és kemény lakk-kalap. Igaz, hogy néme-
lyiknek az övén vagy az ujján akkora gyémánt ragyogott, mint
eg}' nagy mogyoró, de ez a „szerény" drágakő egyszerűen eltűnt
a hindu urak kápráztató fényénél. A hinduk és parszik között a
vallásukból kifolyó nyugalmas magatartással, csaknem affektáltnak
mondható méltósággal jártak-keltek az indiai mohammedánusok;
gazdag hímzésű hosszú kabátjuk — az abba — meg a gazdag
aranysujtásos, de aránytalanul kicsiny zöld turbánjok megkülön-
böztette őket a többi nem-mohammedánusoktól.

Hanem azért a társaság legelőkelőbbjei mégis csak az egy- •
szerű fekete frakkos angol urak voltak, meg az igazán gyönyörű
összeállítású egyenruhát viselő angol katonatisztek. Ezek a nyúlánk,
szikár, erőteljes alakok, azokkal az éles nézésű zöldes-szürke sze-
mekkel, a finom metszésű ajkakkal, a melyek közül az udvarias
mosoly közben előtűnik a jól ápolt gyönyörű fogsor, a naptól erősen
lesütött arczczal, meg a fakóra égetett szőke hajjal, igen 'előkelő
és megnyerő alakok voltak. A katonatisztek pedig gazdagon díszí-
tett férfiasán szép és méltóságteljes uniformisukban szintén nagy
mértékben alkalmasak voltak az angol hadsereg csorbíthatatlan
prestigének emelésére.

A nők egészen külön csoportot alkotva, ugyanannak a terem-
nek másik részében gyülekeztek.* Európai, hindu és parszi nők
harmonikus egyetértésben apróbb külön csoportokat alkotva, a melyek-
ben többnyire az angol nő valamennyi között a legtemperamentu-
mosabb, legelegánsabb és tagadhatatlanul a — legbájosabb, vitte a
szót. Ilyen ruhákat viselhetnek az angol palotahölgyek, a mikor
..Her Majesty", vagy most már: „His Majesty" reception alkalmá-
val fogadja Old England arisztokrácziájának a legjobbjait.

A különben fülledt forróságú teremben, a melyben kellemes

* Rendszeresen sem a hinduk, sem a parszik, sem a mohammedánusok nem
viszik feleségeiket vagy leányaikat társaságba. Kivételt csak az ilyen nagyon kiváló alka-
lommal tesznek és akkor is csak a legmagasabb osztályhoz tartozók.

11*



84 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

illatot árasztott a temérdek virág, üde pálma, a nők parfümje meg
a férfiak hajkenő olaja, kellemes enyhülést és frissítő szellőzést
hoztak létre a szolgák — a rengeteg magas turbán hegyétől a
mezitlábig hófehérbe öltözött hinduk — a nagy legyezőjükkel,
óriás nagyságú szárított pálmalevelekkel. Ugyanígy öltözött szolgák
hordták a frissítőket rengetek ezüst tálakon. A mikor egy ilyen
hindu boy meztelen lábaival nesztelenül odalépett az ember elé,
mozdulatlanul és szótlanul tartva a különböző színű folyadékokkal
telt kristályedényeket, az ember bátran élettelen szobornak tart-
hatta volna őket. Azt meg kell adni a hinduknak, hogy imponáló
urak tudnak lenni, de azért mint — szolgák határozottan tökéle-
tesebbek.

A mikor a házigazda mély meghajlással hívta fel a maha-
radsát, hogy kövesse a szomszéd terembe, a hol ő fenségére és
vendégeire a buffet vár, megindult a menet a szomszéd termekbe,
élén a maharadsával. Ehhez hasonló „felvonulást" aligha produkál
a világnak egyetlen színpadja. A vakító fehér térítőkkel borított
asztalokon Indiának, Khinának, Európának és Ausztráliának leg-
válogatottabb csemegéje volt felhalmozva. Az edények és poharak
talán nem imponáltak volna annak, a ki gyakrabban lehetett ven-
dége valamely fejedelemnek, de közönséges halandónak, a ki
azelőtt legfennebb valamely nagykövet asztalánál látta a legnagyobb
pompát vagy valamely luxushajó ebédlőjében, arra az ételeknek,
csemegéknek ilyen alakban, ilyen összeállításban és ebben a kör-
nyezetben való felállítása bizony feledhetetlen emlékeket hagy
hátra. Bombay ugyan az érdekes és exotikus benyomásoknak egész
tömegével vési magát az ember emlékébe, de az előbbihez hasonló
benyomást nem egykönnyen homályosítja el a további események
vagy látványok egyik fajtája sem.

Nem annyira a véletlennek, mint inkább ciceronénk rafí'inált-
ságának vagy kápráztatási törekvésének köszönhettük, hogy mindjárt
másnap egyszerre két olyan látványosságnak voltunk tanúi, a melyek
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bizonyos tekintetben hasonlítottak a tegnapi estélyhez: tudniillik
szintén alkalmasak voltak arra, hogy az ember soha se felejtse el
azokat. A két látványosság két — temetés volt. Az egyik hindu, a másik
parszi szertartás szerint folyt le. Előbb ugyan a hindu temetést láttuk,
délelőtt, a parszit pedig délután, de mint megdöbbentőbbet, érde-
kesebbet és valósággal exorbitansat, a parszit említjük meg elsőnek.

A bombayi parszik temetője a Malabar Hillen van, azon a
földnyelven, a mely az öblöt kelet felől zárja el a tengertől.
A malabari halmok legmagasabbján, a mely magasabb, mint azok
a halmok, a melyeken az európaiak villái állanak, vagy a melyeken
a nehéz ütegek ágyúcsövei néznek a tenger meg a város felé, van
négy vagy öt ilyen torony elhelyezve. A városból gyönyörű szépen
parkozott út vezet fel a halmok tetejéig, a mely utat egy gazdag
parszi, Kusztomdzsi Zsamzsethsy Zsizsibhoy építtetett néhány évti-
zeddel ezelőtt. A tornyoknak különböző rendeltetése van ; az egyik
a nagytömegé, a másik az előkelőké meg a gazdagoké, a harmadik
az öngyilkosoké, és így tovább.

Kocsink a „nagy temető" kapuja előtt állott meg. A kapun
csak az léphet be, a kinek belépő jegye van; jegyet pedig bárki
kaphat az illetékes konzulátusi hivatalban. Nekünk egy parszi orvos
szerezte, a ki előbb alorvosa volt dr. M . . . . nek a blacktowni
kórházban és a ki velünk jött — magyarázni. (Ha csak azért jött
volna, akkor felesleges fáradság lett volna; a mit itt láttunk, ahhoz
ugyan nem kellett magyarázat. A dolog nagyon is világos volt.)

A tornyot magas gránitfal és vasrács veszi körül; az egyik
oldalon, a tengerfelőlin, ezenkívül magas töltés is van, a mely
körülbelül egymagasságú a torony tetejével. (Ezen a töltésen állva
az ember közvetlenül láthatja a tulajdonképeni temetés lefolyását,
ha ugyan feleresztik oda. A parszi orvos közbenjárása folytán nekünk
megengedték.) A kapun belépve, az ember szép parkba ér, a mely
nem temetőre, hanem valamely előkelő nyaraló parkjára emlékeztet.
Gyönyörű virágágyak vannak a terebélyes magas fák között,
a melyeken szokatlanul sok a kondorkeselyű, szórványosan a varjú,
holló meg más dögmadár. A kaputól a toronyig széles fehér kő-
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lépcsők vezetnek, a melyeket szintén beárnyékolnak a pálmák és
az akáczfák; a tövükben sok a virág, az ágaikon sok a csupasz-
nyakú kondorkeselyű. A torony mintegy tíz méter magas, a kerü-
lete pedig talán hetven-hetvenöt méter. Köröskörül sima, egyenes;
nincs rajta semmi czifraság vagy dísz, egyszerűen fehérre van
meszelve. A lépcsővel szemben látható a nagy fekete vasajtó, a
temető bejárata. A torony tetején mélyedés van; olyan, mint pél-
dául az úgynevezett léveses-tányéron, vagy akár a roulette tányér-
jában. A kör közepén csatorna van, a melynek nyílása vasrostély-
lyal van elzárva, a szűrővel. A szűrő arra való, hogy a torony
tetején szétmállott csontok ne kerüljenek a csatornába, a mely
levezet a tengerig. A csatornát elzáró szűrő körül a torony teteje
három körbe van beosztva, a mely körök közül a csatornához leg-
közelebb eső persze a legkisebb, a szélső pedig a legnagyobb kör.
Minden körben több apró teknőszerű mélyedés van és minden
ilyen teknőszerű mélyedés közepén sekély kivágású csatorna fut
végig, a mely a központban fekvő szűrő-rostélyhoz vezet. Ez a
csatorna arra szolgál, hogy a teknőszerű mélyedésekből az esővizet
levezesse a főgyűjtő csatornába. A belső kis körbe teszik a gyer-
mekek holttestét, a középső nagyobbikba a nőkét, a szélső leg-
nagyobbikba a férfiakét.

Most hozzák a holttestet. A kísérők, férfi és nőcsaládtagok
meg a gyermekek, csak a kapuig kisérhetik az elhunytat. Harmincz
lépésnyi távolságban a toronytól megállnak; ennél közelebb senkise
közeledhetik, csak a temetési szertartást végrehajtó közegek: a
papok, a szolgák stb. A határkőnél a fehér lepellel borított holt-
testet leteszik egy kőlapra. Az arczot külön fehér kendő vagy
fátyol takarja el. Az átvételi czeremónia nagyon kevésből áll: a
szolgák leveszik a holttestről a leplet — csak az arczot hagyják
befedve a kendővel — és a vasajtón keresztül beviszik a torony
belsejébe. Néhány perczczel később megjelennek a torony tetején,
lefektetik a holttestet — mondjuk egy férfiúét — a legszélsőbb
kör egyik mélyedésébe, a melyikben már nincsenek csontok és az
emberek eltűnnek a tetőről.

1
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Ebben a pillanatban megmozdulnak a körül levő fák ágai.
Azaz, hogy az ágakon nyugtalankodó keselyűk, a melyek az egész
előkészítő művelet alatt nyugtalanul fészkelődtek a lombok között.
Egyszerre röppennek fel, mintha jelezték volna nekik, hogy kezd-
hetik a temetést. Mint összefüggő fekete felhő, csaknem egy tömeg-
ben rohannak a prédának kitett holttestre; egyszerre csapnak le reá
és elborítják tetőtől-talpig, azaz a feje búbjától a lába hegyéig. Az
első pár perczben egyetlen hang sem hallatszik; nem visítanak,
nem kárognak; csak a szárnyuk csattogása hallszik, meg a csőr
koppanása, ha véletlenül csontra talált. Pár pillanat alatt fel van
szakítva a hasür meg a mellkas. Nagy darabokat szakítanak ki a
belekből és csakhamar a mellkas szerveiből, a tüdőkből és a szívből.
Egy perczczel később meg van nyitva a koponyaür is; a szemeket
tudniillik kivájták és az éles kampós csőrök most már az agyvelőt
vájják ki a koponyából. A holttestből nem látszik egy tenyérnyi.
A szemlélő előtt csak nyüzsgő, kapkodó, vájkáló és szárnymozgató
fekete tömeg fekszik. Csak később kezdenek mozgolódni; helyet
cserélnek és most már visítanak meg kárognak is; az első éhség
tudniillik már csillapodott kissé. Sőt el-el szállinkóznak, vissza az
ágakra, helyet adva másoknak, a melyek apró körökben kóvályognak
a torony felett. Most már sűrűbben hallható a madárcső kopogása;
a lágyrészeket ugyanis már letépték, kiszakították, kivájták, fel-
falták ; most a csontok körüli izmokon van a sor meg a rejtettebb
zugok lágyrészein. Legtöbb bajt okoz a koponya; evvel legnehe-
zebben birkóznak meg, kivált ha az „örök nyugalomnak" átadott-
holttest már korosabb volt. Az ifjabb holttestek koponyája hamarább
enged. A kampós csőrök erős és sűrű ütésére szétmennek a koponya-
csont varratai, megnyílik a finom csemegét tartalmazó edény; az
agy is elpusztul néhány perez alatt. Letépik a csontokról a hár-
tyákat; kivájják az ízületek közül a szállagokat; nem hagynak a
holttesten egyetlen rostnyi lágyrészt. Körülbelül egy óra lefolyása
alatt olyan tisztára rágják a csontvázat, mintha akár a bonczoló-
terem főzőkazánjából került volna ki.

Ezzel a temetés — meg vele az örök enyészet — műve be
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van fejezve. A keselyűk visszarepülnek a helyeikre, a gályákra,
a hol most tele gyomorral nyugodtan várakoznak az újabb teme-
tésre, a csontváz pedig a torony tetején marad még egy pár napig,
a míg a nagy forróság meg az eső behatása alatt egészen szét-
esik. Akkor megnyitják a levezető csatorna szűrőjét, belekotorják
a csontokat és — kezdik újból az egészet. Tekintettel azon körül-
ményre, hogy Bombaynak mintegy 50 ezer parszi lakosa van, gon-
dolható, hogy a művelet elég gyakori. Sőt akárhányszor olyan
gyakori, hogy a bombayi sírásók, a kondorkeselyűk száma nem
elegendő, hogy a temetéseket elvégezhessék. A mi elég különös.
Mert emlékezzünk csak vissza, hogy az egykori rabszolga-világ
idejében némely kikötő körül milyen szokatlanul megnőtt a czápák
száma; főleg olyan kikötők közelében, a mely kikötők a rabszolga-
vásárok főpiaczai voltak és a mely kikötőkben a vevőre nem
akadt rabszolgát, a gyatrát, gyengét és beteget a vállalkozók vagy
a hajókapitányok egyszerűen a tengerbe dobták. Per analógiám azt
lehetne tehát hinni, hogy Bombayban viszont, a hol ilyen első-
rendű „dögmadár tenyészde" van, a keselyűk, varjúk és hollók
óriási számban vannak meggyűlve. Csodálatos módon nem így
van: néha alig tudnak megfelelni „kötelességeiknek". így történt
például egy alkalommal a 90-es évek vége felé. A pestis tudni-
illik ezen évben kivételesen erősen pusztított és a parszik közül is
tömegesen pusztultak az emberek. Olyan nagy számban haltak a
parszik, hogy a keselyűk nem győzték a temetést. A bombayi
kormány meg volt akadva; nem tudta, mit kezdjen a pestisben
elhalt parszik holttestével. A hagyományokhoz példátlanul ragasz-
kodó parszikat semmi hatalom sem volt képes rávenni, hogy engedjék
meg elhunyt családtagjaik holttestét kivételesen más módon elte-
mettetni. A holttestek pedig egyre jobban szaporodtak. És az angol
kormány ekkor ismét megmutatta, hogy: bölcs, okos, türelmes és
alkalmazkodó. Ugyanis megbízottakat küldött ki India különböző
vikékeire, hogy gyűjtsenek — keselyűket és mindenféle ragadozó
madarakat. Elhozatták azokat Bombayba és szabadon eresztették
őket a Malabar Hillen, hogy segítsenek temetni.
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Ugyanezen nap reggelén tanúi voltunk a hinduk temetési
szertartásának. Véletlenül „borzasztó szerencsénk" volt: egy férfit
és egy gyermeket egyszerre temettek, azaz hogy égettek el a mág-
lyákon. A hinduk egyik köztemetője a Back-Bay-ban van, hosszú
kőfalkerítéssel körülvett zárt udvaron. Az épület előtt hosszú
sorban faraktárak vannak, a melyeken az elégetéshez szükséges
fát vásárolják a hátramaradottak. A mikor odaérkeztünk, az elége-

A HOLTTEST ELÉGETÉSE.

tendő holttestek még a ravatalon feküdtek, igen egyszerű gyalu-
latlan asztalon. Az egyik holttest fehér vászonba volt göngyölve
és széles galandokkal körülkötve. A kisebbik holttest, a gyermeké,
színes vászonba volt göngyölve és színes szalagokkal körülkötve.
A kis holttest be volt borítva a sok virággal és az ajkai közé is
volt egy virágszál dugva. A mikor elérkezett a gyászszertartás
órája, a holttesteket minden czeremónia nélkül — legalább nekünk
idegeneknek észre nem vehető czeremóniák nélkül — felszedték
az asztalról és kivitték őket az udvarra. Az udvar hosszúkás
négyszögű helyiségből állott, a melyen négy helyen két-két pár
vasvillaszerű készítmény volt a földbe szúrva. Két-két ilyen vas-

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 12
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villapár közé fektették a hullákat. A vasvillákat megrakták fahasá-
bokkal meg rőzsével, legalul pedig, közvetlenül a holttest fölé és
alája apró gyújtófát raktak; a férfi holtteste fölé rakott máglya

(Mocsáry B.-né úrnő gyűjteményéből) ELŐKELŐ FÉRFIÚ HOLTTESTÉNEK ELÉGETÉSI MÓDSZERE.

mintegy méter magas lehetett. Míg a máglyát kitevő fahasábok
könnyen égő egyszerű faneműek, az alágyujtó fa finom minőségű
illatos fa volt; többnyire szantálfát használnak erre a czélra. Az
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elhamvasztási eljárás nem tesz különbséget úr és szolga, gazdag
vagy szegény között. Ugyanazt a teljesen közömbös, minden rituális
méltóságot vagy kegyeletességet nélkülöző eljárást alkalmazzák
mindenkinél. Csak az elhamvasztáshoz használt fa minőségében
tesznek különbséget a gazdagok. így például a közember elégeté-
séhez elég öt-hat rúpia értékű fa, míg a gazdagok 500—600 rúpia
értékű fát is elégetnek.

A holttestek tehát le voltak borítva a fahasábokkal meg a
rőzsével; a temetés megkezdődött. Előbb a férfiú máglyáját gyúj-
tották meg. Egy talán 14—-15 éves fiú, az elhunytnak legidősebb
fia, kihozott a ravatalozó szobából egy égő rozsét, valamilyen
gyantatartalmú fát, a melynek a lángját az éppen lengő szél nem
tudta eloltani; odatartotta a holttestet borító aprófához, meggyuj-
totta azt. A roppant száraz fa két-három perez múlva égni kezdett
és még néhány perczczel később lobogó lánggal, de azért erős
füstöt árasztva, egész hosszában égett az egész máglyarakás. Az
eddigi illathoz, a melyet a szagos fa meg a rőzse terjesztett, most
új szag csatlakozott a holttest égni kezdett és az égő emberi hús
szaga elnyomta a szantálfa erős szagát meg a fák gyantájának
empireumatikus illatát. A szag meglehetősen kellemetlen volt, kivált
a mikor a kis gyermek holtteste fölött is lobogó lánggal égett a
máglya. . . . . . . . . . # -

A szertartás a legridegebb és leghidegebb volt, a melyet emberek
elhunyt hozzátartozóik öröknyugalomba tevésekor kifejthetnek. A
férfi máglyájától csakhamar visszavonultak a családtagok és leül-
tek a kőfal hosszában húzódó padokra, a hol valami monoton tár-
salgást folytattak. Jóllehet egyetlen szavukat sem értettük, de észre-
vettük a hangjukon, meg a mozdulatukon, hogy olyan thémáról
beszélnek, a mely épenséggel semmiféle viszonyban sem áll a
jelenleg éppen elégetett apával, fiúval vagy testvérrel. A gyermek
máglyája mellett ott guggolt az apa, a ki egy darabka piszkafával
élesztgette és bolygatta a tüzet, körülbelül olyanformán, mint a
mikor az éhes vadászok szítják a tüzet, hogy már lehessen sütni
a nyársra húzott elemózsiát. Ki tudja, talán nagyon sietett az öreg,

12*
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és az a két-három óra, a melybe a hollttest teljes elégése kerül,
kissé soknak tűnt fel neki.

Mikor a holttest körülbelül elégett, a családtagok egyike
valamilyen kalapácscsal, vagy egy darab fával szétüti a holttest
koponyáját; ez arra való, hogy a halott lelke felszálhasson az égbe.
A ki fiút hagyott hátra, annak a fiú — az elsőszülött — üti be
a koponyáját. Ha nincs fia, akkor a feleségre hárul ez a kötelesség,

(Mocsáry B.-né úrnő gyűjteményéből.) BALVAXYSZOBOR MADURABAN.

ha pedig nőtelen vagy özvegy, akkor még életében végrendeletileg
gondoskodik arról, hogy a temetése, — illetőleg elégetése — a
szent rituálénak megfelelően hajtassák végre. A hindunak három
főkötelességet kell teljesítenie életében: örököst hátra hagyni, egy
fát elültetni és egy kutat ásni. Az örökös nem abból az okból
feltétlenül óhajtandó, hogy átvegye a halott hátrahagyott javadal-'
mait, hanem azért, hogy sajátkezűleg — nyisson utat az elszálló
léleknek. Képzelhető ezek után, hogy az évezredes hagyományokhoz
példátlanul görcsösen kapaszkodó hindu nemzetnél minő óriási
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háborúságot és kavarodást idézett elő a „Satti" szokásának szigorú
betiltása. Satunak nevezték ugyanis a hinduözvegyek önkéntes
elégettetését a máglyán, együtt az elhalt férj holttestével. Ezt a
páratlanul embertelen szokást az angolok csak 1830-ban tudták
véglegesen beszűntetni. Ez időig tényleg úgy történt, hogy a hátra-
maradt özvegy „önkéntesen" lépett a máglyára, hogy elégettesse
magát elevenen. Az önkéntesség azonban a legbrutálisabb erőszak
volt. A hinduözvegyre tudniillik olyan élet várt, a gyötrelmeknek,
kínoknak és megaláztatásoknak akkora tömege, hogy a szegény nő,
az özvegy, igazán inkább elevenen égettette el magát, semhogy
azokat végigszenvedje. A sattival egyidejűleg beszűntették az angolok
a gyermekházasságokat is, a mely intézmény szintén egyike volt
a legnagyobb átkoknak a hinduk társadalmi életében. Mielőtt ezt
beszüntették, a nyolcz éves fiúgyermeket például összeházasították
az öt-hat éves leánygyermekkel. És ha már most megtörtént az,
a mi Indiában sokkal többször történik meg az emberrel, mint
Európában, — azaz komolyabban mondva: sokkal több emberrel
történik meg, mint Európában, — hogy a férj elhalt nyolcz-kilencz
éves korában, akkor a hátramaradott özvegye, a hat éves asszony
(!) életének hátra levő részét leírhatatlan nyomorúságban és kín-
szenvedések között töltötte el. A szegény „gyermekasszony" ki
volt közösítve a társadalomból a szó szoros értelemben. Sem a
szülőknél, sem a volt férje szülőinél nem lakhatott, mert „tisztátalan-
nak" nyilvánították; a templomba be nem léphetett, a rituális für-
dőben nem végezhette a különben rendkívül szigorúan előírt val-
lásos mosakodásokat, mert „beszennyezte" volna a szent fürdőt;
stb. Ilyen körülmények között nem csoda, ha a szegény hindunők
inkább elevenen égettetek meg magukat, semhogy ilyen életet foly-
tassanak.

A temetésnél tanúsított kegyelet hiánya a hinduknál nem
azonos a szívtelenséggel vagy az emberi érzés fejletlenségével. A
hinduk ugyanis — a lélekvándorlás par excellence hivői — abban
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a hitben élnek, hogy abban a pillanatban, a mikor az ember a
lelkét kileheli, azaz meghal, a lélek kiröppen, átmegy valamely
állatba vagy újszülöttbe és ebben az új mezben folytatja az életét
„ad infinitum". Az ember tehát, illetőleg a lelke, nem hal meg.

AZ ALSÓ KASZTOKHOZ TARTOZÓ HINDU ASSZONY.

csak hüvelyt cserél. Az itt maradt eddigi hüvelye, a test, az teljesen
felesleges valami; azt el kell égetni. Hogy azonban a test azért a
túlvilágon valamiképen éhen ne vesszen, ez okból ételeket raknak
a máglya mellé, a melyet aztán a test elhamvasztatása után a
megmaradt hamvakkal együtt a tengerbe vagy valamely folyóvízbe
dobnak.

I



BOMBAY 95

Hogy a máglyánégés szertartása valamiképen meg ne zavar-
tassék, nőknek tilos a szertartásnál megjelenni. Csak a feleségnek
szabad a férje holttestét követni. Az anya az elhunyt édes kis
gyermekét csak a küszöbig kisérheti; azon túl ránézve a gyermeke
e! van veszve. Hogy azonban a küszöbön fájdalmában összeips-

Eredeti hindu rajz. „RAM BOLO". HIXDU TEMETÉS.

kadó nő, a kinek drága gyermekét viszik el a kunyhóból, hogy
soha többé ne lássa, hogy a tűz hamvaszsza el az ő szülöttjének
drága tagjait, azért mégis a kínok golgotháját szenvedi át, az
gondolható. Igaz, hogy ő is hiszen a lélekvándorlásban, de azért
elsősorban és mindenek fölött — anya.

A hindu papság a legmerevebb konoksággal ragaszkodik a
holttestek elégetéséhez és úgy az angol kormány, mint a velük
egy földön élő többi fajok, de főképen éppen a legszentebb elemöket
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— a tüzet — meggyalázottnak vélő parszik elkövettek minden lehetőt,
hogy a hindukat rábírják arra, hogy az elhunytjaik holttestét más
úton adják át az enyészetnek. De hasztalan; a mint a parszik konok
makacssággal nem tágítanak az ő dögmadaras temetőjükkel a
bombayi lakosság vízvezetékének tőszomszédságából, úgy a hinduk

Eredeti hindu rajz. VALLÁSI TILALMAK ELLEN VÉTŐ HINDU BÜNTETÉSE.

sem tágítottak és nem tágítanak most sem és valószínű, hogy
nem is fognak tágítani soha. Talán az utolsó hindu — máglyán
fogja önmagát felgyújtani még életében, hogy másképen ne enyész-
szen el, mint ősei.

Hogy a papság, meg maga a nép milyen hihetetlen szigorral
és erőszakoskodással tartja és tartatja be a vallási rituálékat, az
kitűnik a következő egy-két esetből. Schanz, a ki Bombayben
bensőbb barátságot kötött egy többszörös milliomos hindu úrral,
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beszéli, hogy hindu barátját, a ki lelkének egész erejével vágyó-
dott Európát látni, semmiféle módon sem volt képes rávenni arra,
hogy látogasson el egyszer Európába, a melylyel úgy is milliókra
menő összegű üzleteket folytat. A hindu kijelentette, hogy ez neki
mint hindunak, bráhmának, — egyértelmű a teljes lehetetlenséggel.
.Miután sem a tengeren, sem Európában be nem tarthatnám az
előírt vallásos tilalmakat és talán önkénytelenül is vétenék a tör-
vények ellen, okvetlenül elveszteném a kasztomat. Ezt pedig nem
élném túl." így beszél az intelligens és európai műveltségű hindu;
most elképzelhető, hogy micsoda konok makacssággal ragaszkodik
a törvényekhez a tömeg, a nyers mob. Vagy lássunk egy másik
esetet. Valamelyik hindu maharadsa európai körútja alkalmával
vétett valamit az előírt vallási szabályzatok egyike ellen, holott
elképzelhetetlen költségek árán magával hozott Indiából mindent,
a mi a hindu számára előírt vallásos gyakorlatok betartásához szük-
séges. A vétket megtudták odahaza a papok. A hazatérő maharad-
sára kimondták az_ anathemát, kiátkozták; ezzel pedig nemcsak
az jár együtt, hogy a kiátkozott elveszíti a lelkiüdvösségét, de
egyszersmind kitaszíttatik abból a kasztból is, a melybe született
és a melyhez eddig tartozott. Az elsőt még eltűri valahogy az
ember, de az utóbbit nem, soha. Ez a legnagyobb szégyen és
csapás, a mely hindu embert érhet. A maharadsa kétségbe volt
esve; kapaszkodott fűhöz-fához; könyörgött, fenyegetett, rimánkodott;
hiába, a kasztját elvesztette örökre. Kétségbeesésében valamelyik
paphoz fordult tanácsért, a ki meg is mentette. A tanács ez volt:
Miután ezen életben az elkövetett hiba többé jóvá nem tehető,
nem marad más hátra, mint újból kezdeni az életet, azaz — még
egyszer születni. Megmondotta a módot is, hogy miképen lehet
egy negyven éves embernek újra születni. A maharadsa ugyanis
rengeteg pénzen hatalmas tehén-borjút készíttetett — színaranyból,
a mely borjú arra volt hivatva, hogy újból hozza a világra a
maharadsát. Az okos tanács megmentette a kiátkozott férfiút; újból
születvén, olyan ártatlannak nyilváníttatott, mint a — ma született
gyermek. Igaz, hogy a história, azaz az európai kis ballépés, egy-

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 13
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két millió rúpiájába került és azonkívül érett ember korában kellett
még egyszer átesnie a születés nem kellemes technikáján, de hát
mit nem tesz meg az ember a lelkiüdvösségeért, azaz, hogy a
kasztja megtartásáért?

Dr. M . . . . r született cicerone volt; olyan ügyesen és vál-
tozatosan rendezte be a látni valókat, a tanulságos, érdekes vagy
szórakoztató dolgokat, hogy mint „guide" (idegenvezető) feltétlenül
megérdemelte volna az első díjat. A mai napon is, a midőn a két
borzalmas temetésen kívül csupán a.könnyű „breakfast" meg a
„tiffin"* volt a gyomrunkban, kellemes változatosságképen egy
parszi mennyegzőhöz szerzett számunkra meghívást. (0 már előbb
kapta a meghívót.)

Előbb azonban meglehetős kerülőt tettünk a szállodánkba, hogy
a nagyon szükségesnek mutatkozott hideg fürdőn átessünk és hogy
estélyi öltözetet váltsunk. Az út kétlovas kocsin is csaknem egy
órát vett igénybe. Megjegyzendő, hogy Bombay meglehetős nagy
terjedelmű és akárhány olyan megnézésre érdemes pontja van, a
melyhez a szállodánkból vagy a város központjából egy vagy másfél
órai út volt szükséges. A kocsik viteldíja nagyon olcsó; egy akkora
útért, a melyért például nálunk az ember a fiakkeresnek 5—6
forintot fizet (nem a „taksa" szerint, hanem a „fiakkeres úr" köve-
telése szerint), Bombayben talán másfél vagy két rúpiát kell fizetni
és ha ezt tetézi az ember azzal, hogy a turbános kocsisnak egy-két
annát is ad borravalónak, akkor már nagyon gavallérosan visel-
kedett.

Az életmód egyáltalában nem drága Bombayben; túlfizetésről

* Tifflnnek nevezik egész Dél- és Kelet-Ázsiában a villásreggelit, a melyet rendesen
déli 12 és d. u. 2 óra között esznek az európaiak. A „reggeli" alatt azonban bő és
kiadós étkezés értendő, a mely csak abban különbözik a hét-nyolcz közötti szokásos
„dinner"-től (ebédtől), hogy ez utóbbin az urak és úrnők estélyi öltözetben jelennek
meg, míg a tifflnhez a szokásos utczai, irodai vagy sport dresszben ülnek. Ugyanilyen
öltözetben a „dinner"-hez jönni akár nyilvános étteremben, akár meghívott helyen,
angol felfogás szerint egyszerűen képtelenség és lehetetlenség.
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vagy éppen zsarolásról szó sincs sehol. (Hogy az angol rendőrségnek
köszönhető-e ez, vagy az emberek velökszületett tisztességének, azt
nehéz eldönteni.) így például az Esplanade Hotelben, Bombaynek
egyik legelőkelőbb szállodájában, a mely szépen parkozott térségen,
banian fasorok által hűvösen beárnyalva áll gyönyörű kilátással a
Back Bayre (a mely már maga valóságos látványosság), az ember
napi 8—12 rúpiáért elég tágas egyablakos szobát kap, pompás

A WATSON SZÁLLODA BOMBAYBAN.

fürdővel, mint mellékhelyiséggel, s napjában négyszeres-ötszörös étke-
zéssel. A szoba bútorzata igen egyszerű ugyan, de kényelmes és
benne minden ragyogóan tiszta; az ágy széles, csaknem olyan
széles, mint a milyen hosszú és hófehér mosquitóhálóval van
körülvéve. A szobák szokatlanul magasak, — talán 6 méter magas-
ságúak; — az ablak széles és olyan nagy, mint az ajtó; rajta
függöny és „zsalugáter". Egyrészt arra való tekintettel, hogy a
telek nagyon drága, másrészt pedig, hogy az épület minél szellősebb
legyen, a falak kissé nagyon is vékonyak és ezen okból a szálloda
nagyon zajos. Az ember hallja mindkét szomszédjának jóformán
minden ténykedését, valamint a folyosókon való jövést-menést.

13*
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A szállodák jóformán mindig zsúfoltak. A hajók ugyanis
két-három napot is töltenek Bombayben és a hajók utasai szívesen
cserélik fel a hajó szűk fülkéjét a szálloda magas és szellős
szobájával. Ezért olyan zajosak is a szállodák. Érdekes látványt
nyújtanak a hotelek folyosói a késő éjféli órákban, a mikor a
vendégek nagyrésze már lefeküdt, vagy korán reggel, a mikor
még nem keltek fel. A folyosó ugyanis tele van az illetékes „boy"-ok-
kal és „aya"-kkal, bennszülött inasokkal és komornákkal, a kik
a gazdáik ajtói előtt alusznak a csupasz földön. (Ezeknek az embe-
reknek nem nagy „kunszt" lehet az alvás a kemény deszkán, párna
vagy takaró nélkül. Ki tudja, hánynak volt olyan papája, a ki
szeggel kirakott deszkán ült mezítelen talpakkal, hónapokon át.)

Az előkelőbb indiai szállodák berendezése egyforma majdnem
egész Indiában. A földszinten van a sohasem hiányzó bar meg a
biliárdszoba; a „felruházó" vagy „outfitter" helyiségei, a hol az
utas mindent megtalál, még a legjelentéktelenebb dolgot is, a mire
utas embernek szüksége lehet. Az első emeleten vannak az éttermek
meg a társalgó, a melynek széles terjedelmes terraszán gyülekeznek
vagy pihennek a szálló vendégei az étkezések előtt. Hogy minő
érdekes csoportokat lehet itt hébe-korba találni, főképen a „season"
idején, azt elképzelheti mindenki, a kinek fogalma van Bombay
nagyszabású idegen forgalmáról. És minő érdekes látványt nyújt
az utcza a terrasz alatt! Ez a hely jóformán a központja Bombay
legélénkebb forgalmának, a hol tíz- és tízezrével vonulnak el az
emberek naponként. Hát a kígyóbűvölők meg a vándor-bűvészek
mutatványai, az utczai tánczosnők, a „Salvation army" tisztjeinek
és közkatonáinak nyilvános produkcziói, — pardon — istentiszteletei!
Köztük a mohammedánusok, a kiket esetleg éppen itt ért utói az
előírt ájtatosság órája. A temérdek fogat, egylovas, kétökrös vagy
a hatalmas ausztráliai, lovaktól vont elegáns fogatok, a leírhatatlanul
érdekes öltözetű és külsejű katona-csapatok, — és ki tudja azt
mind felsorolni, a mi itt elvonul egy-két órányi idő alatt. Annyi
tény, hogy a ki ezt a kaleidoszkópot először látja, annak elkábul
a feje.
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De lépjünk az étterembe és lássuk a napi menüt. Enni adnak
eleget és sokat; csak a kvalitás nem egészen ínyünk szerinti. Az
első reggeli, a „csota háziri", a melyet még az ágyhoz hoz a
_chamber-boy" (szobapinczér), theából, pirított kenyérből és gyümölcs-
ből áll; a villásreggelit, a mely theából, sonkából, hideg halból áll,
kilenczkor szolgálják fel; a tifflnt tizenkettő és kettő között. Ötkor
délután adják a theát sonkával, hallal, gyümölcscsel és végül este
nyolczkor, a mikor már hűvösebb a levegő, a napi tornázás, kocsizás,
lovaglás vagy más sport után, valamint ha megvolt már a fürdő
is és az urak elegáns estélyi öltözetbe bújtak, a ladyk pedig fel-
öltötték az „evening dresst", van a dinner, az ebéd. A mintegy
nyolcz-tíz fogásból álló menu azonban nem sok változatosságot
nyújt. Majdnem mindennap ugyanaz. Érdekesnek csupán a temérdek
pompás gyümölcs mondható, meg a Curry (körri, számtalan
fűszerrel, húsdarabokkal, meg szárított hallal kevert főtt rizs), melyről
bővebben fogunk beszélni akkor, ha elérkezünk ennek tulajdonképeni
hazájába, Batáviába. *

A legszokásosabb ital a whisky vei kevert jeges szódavíz, a
_peg", a mint hogy a peg étkezéseken kívül is a leggyakrabban
élvezett hűsítő ital. Bort, sört nagyon keveset isznak az emberek
Bombayben; kivévén a németeket, a kik a clubjaikban — hála
istennek — pompás „pilseni"-vel traktálják a legszivélyesebb módon
fogadott vendégeiket. Pezsgőt talán még ritkábban isznak, még
pedig két okból; először, mert a trópusok alatt a pezsgő ivás sok-
kaljobban bosszulja meg magát, mint a mérsékelt öv alatt; másodszor
pedig, mert drága. Olyan nagyon drága, hogy még a bombayiek-
nek is az.

Máskülönben pedig az árak nagyon méltányosak. így például
a „penzió" — lakás, kiszolgálás és naponként ötször étkezés —
tizenegy rúpiába, azaz nyolcz forintba kerül; nyolcz napi tartóz-
kodás főköltsége tehát hatvannégy forint. Ehhez persze számos
mellékkiadás jön, mint például italok, fehérnemű mosatás, borra-

A curry tulajdonképpen csak erős fűszer, a melylyel a rizs készül. Körülbelül
rsryanazt a szolgálatot teszi, mint nálunk például a paprika.
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valók, küldönczök, a melyekre ugyancsak nyolcz napra összesen
mintegy huszonöt-harminczöt forintot lehet számítani. Tekintve azt,
hogy az ellátás minden tekintetben teljesen kielégítő, ezek az árak
határozottan igen méltányosak. Csak a fehérnemű mosatással volt
mindig baj, úgy Bombayben, mint egész Indiában. Az Esplanade

. . •• HÁZALÓ BORBÉLY.

Hotelben nem fogadják el a fehérnemű mosatást, tehát ki kellett
adni a „dhobie"-nek, a „mosóférfinak". A fehérnemű mosásban
nincs külön ára az ingnek, blúznak, zsebkendőnek vagy gallérnak.
Száz darabért öt rúpiát fizet az ember, a kár pedig, a melyet a
mosáskor benne elkövetnek, kiteszi ennek az ötszörösét. A dhobiek
tudniillik irgalmatlanul bánnak el a fehérneművel. Nem kézzel
mossák, hanem súlyokkal dolgozzák meg köveken. És azonkívül,
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hogy minden egyes darabot feltűnő módon jelölnek meg valami
mystikus jelzéssel — ki tudja micsoda szanszkrit krix-kraxszal, —
azonkívül rendesen többet hoznak haza, mint a mennyit elvittek.
De nem a fehérneműből hoznak többet, hanem a „dhobie itch "-bői.
Hogy a dhobie itch micsoda, azt magyarul nem illik megmondani;
csak annyit szabad mondani, hog}^ a „dobjeies" — viszket!

De most már igyekezzünk az esküvőre. Pontatlanság igen nagy
udvariatlanság az indiaiak szemében és megkívánják, hogy ha a
meghívás például esti kilencz órára szól, akkor a meghívott ne
állítson be éjfél előtt néhány perczczel, a mint azt — Európában
teszik az emberek, ha előkelőnek és elegánsnak akarnak látszani.

A nászünnep egy gazdag parszi házában folyt le. Úgy látszik,
di". M . . . . r jól megválasztotta a családokat, a melyekben házi-
orvosként működött, mert ezúttal is — a mint azonnal észre-
vehettük — igen gazdag család vendégei voltunk. Az esketés elő-
játéka a kertben folyt le, a melyben a vendégek gyülekeztek s
a hol várták az esketendő párt. A vendégek túlnyomóan parszik
voltak; európaiak kis számmal voltak jelen, hindu talán egy sem.
Férfiak és nők természetesen ünneplő ruhában. Egészen fehérbe
voltak öltözve, a papoknak még a bagria is fehér lakk süveg volt.
Kissé hosszas várakozás után megkezdődött a szertartás; a menet
megjelent az udvarban, tulajdonképen a kertben. A menyasszony
előtt mintegy nyolez-tíz pár fiatal leány haladt; az utolsó párok
nagy ezüst tálezát vittek, a melyen szépen faragott ezüst váza állott
a szentelt vízzel. (Hogy a parszik mit értenek „szentelt víz" alatt,
azt már fennebb említettük, a mikor a parszi templom szentélyéről
és az ott elhelyezett — tehénről volt szó. Hogy ebben az ezüst
vázában tartalmazott „szentelt víz" összefüggésben állott a tehén-
nel, az természetes.) A másik pár leány — csupa bájos fiatal
teremtések tizennégy-tizenhat év között — szintén ezüst tálezát vitt,
a melyen ékszerek, finom csipkék, továbbá rizs és kókuszdiók
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voltak. A mikor ezek a párok a lépcsőn felhaladtak a verandára,
az ott álló pap elvett a tálczáról egy kókuszdiót és olyan erővel
vágta földhöz, hogy az széttörött. Erre a jelre az egész vendégsereg
bevonult a nagy négyszögű terembe, helyet foglalt a falaknál körül-
álló székeken, a menyasszony pedig az eskető pappal kiállott a
terem közepére. A menyasszony ezután odalépett a zsámolyhoz,
a melyen a szentelt vizet tartalmazó ezüstedény állott, lehajolt vagy

SZABÓK.

letérdelt, benyúlt az edénybe és meglocsolgatta a tartalmával előbb
önmagát, aztán a családtagokat, akik egészen közel állottak hozzá.
Ezután behoztak egy tiszta fehér lepelt, evvel felcserélte az imént
befecskendezettet és leült a szoba közepén álló székre. Csak most
vezették be a vőlegényt, egy mintegy huszonkét-huszonhárom éves
tömzsi, kövér, sötétbarna arczú, koromfekete szemű fiatalembert,
a ki szintén hófehérbe volt öltözve; a bagria fehér virágokból álló
virágcsokorral volt díszítve. A vőlegényt két pap vette közre —
hogy ennyi pap vett részt az esküvőn, ezen is meglátszott, hogy
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a család nagyon vagyonos lehetett. A papok a vőlegényt leültették,,
szemben a menyasszonynyal; közbe halk hangon imádkoztak és
erős tömjénfüstöt terjesztettek. Ekkor előhoztak egy fehér selyem
leplet, a melyet függélyesen kifeszítettek a vőlegény és a meny-

KÖSZÖRŰSÖK.

asszony között vállmagasságban, egy fehér szallaggal pedig meg-
lehetős szorosan összekötötték a fiatal párt; előbb a kezeiket, aztán
a derekukat. Ezután újból imádkoztak egy ideig,' ismét tömjén-
füstöt árasztottak, azután elvették a fiatal pár közt volt fehér leplet,
a két széket közelebb tolták egymáshoz és végül telehintették a
menyasszonyt rizszsel, a termékenység szimbólumával.* A rizs-

* Úgy látszik, hogy a rizst eredménynyel használják erre a czélra, mert a parszi
nők tényleg nagyon termékenyek; de miután egyszersmind átlag szűk medenczéjűek,
innen van, hogy olyan nagy becsben állanak előttük a dr. M . . . . r-hez hasonló
•óhírnevű nőorvosok.

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 14
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behintéssel a czeremónia véget is ért és megkezdődött a nálunk is
ismeretes és szokásos „gratuláczió". Hogy azok a meleg kézszorí-
tások, nyájas mosolyok és csókolódzások ugyanolyan őszinték és
szívből jövők-e, mint a minálunk szokásosak, azt csak az tudná
megmondani, a ki nagyon jól ismeri a parszik belső társadalmi
életét. Mindenesetre megérdemli ez a rokonszenves faj, hogy ezek

MŰASZTALOSOK.

a gratulácziók őszintébbek és igazabbak legyenek, mint arra mifelénk
— Európában. Az esketési czeremóniát dús lakoma követte, a melyen
azonban a fehérek nem vettek részt. Mi eltávoztunk, még pedig a
helyzetnek megfelelően angolul.

Másnapra nagyon vegyes és nagyon tartalmas pr'ogrammunk
volt kitűzve; legérdekesebbnek ígérkezett a Black Town (blekktáun),
azaz a bennszülöttek negyede.
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A Black Townt csupán az Esplanade választja el az európaiak
városrészétől. A mi hotelünktől azonban, a mely közvetlen a tenger
partján feküdt, igen hosszú utat — talán négy-öt kilométert —
kellett megtennünk odáig. Ezúttal a lóvasutat vettük igénybe. Igaz,
hogy a kocsi elég piszkos volt, a befogott lovak is meglehetős

EZÜSTMŰVESEK.

hosszú és viharos múltra tekinthettek volna vissza, ha nem lettek
volna szegények mindkét szemükön vakok; a viteldíj azonban rend-
kívül olcsó ; az egész út a mi pénzünk szerint tíz fillérbe került.
A közönség nagyon érdekes volt, legalább a mi szemünkben. Jegy-
ellenőrzésről szó sincs; az ember egy fehérruhás és fehér turbános
hindunak a markába nyom két annát, átvesz egy jegyet, a melyet
ugyanazon pillanatban már el is dob. A közönség nagyon illedel-

14*
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mesén és nagyon nyugodtan viselkedik. Taszigálásról, lökdösésró'I
szó sincs; mindenki a maga helyén ül és senki sem lóg a bőr-
szíjon vagy a szomszédja nyakán. Tyúkszemtiprás teljesen isme-
retlen berendezés a bombayi vasutakon. Először is azért, mert
senki sem jut abba a helyzetbe, hogy a saját lábán más ember
lába járjon, másodszor pedig, mert itt senkinek sincs — tyúkszeme.
A közönség összes tagjai közül rajtunk hármunkon kívül egy
embernek sem volt czipő a lábán. Irigyeltük is őket eleget.

Az út, a mely a Castleon, az Esplanadeon keresztül a Black-
townba vezet, az idegen számára elsőrendű látványosság. Valóságos
mozgó dioráma. Lépésről-lépésre érdekes és új kép tárul fel előt-
tünk. Különösen érdekes a Bazár-utcza, a mely végtelen hosszú-
ságban nyúlik egyenes irányban. A Bazár névre minden tekintetben
méltó. Egyik üzlet a másikat éri; valamennyi előtt gyönyörű és
színdús kirakat Indiának művészeti és ipari termékeivel, a melyek
nemcsak azért érdekesek, mert nekünk újak és szokatlanok, hanem
azért is, mert tényleg nagyon szépek, művésziek és mesteriek.

Álljunk meg egy szóra, azaz szálljunk le a lóvasútról s marad-
junk pár perczig a bombayi, illetőleg elő-indiai iparnál. Hogy meg-
érthessük az iparviszonyokat, előbb pár szót a földmívelőkről kell
szólanunk, a kiknek helyzete megvilágítja az összes gazdasági
viszonyokat. India rengeteg lakosságának csaknem 85—90 száza-
léka földmíves; a mezőgazdaság azonban — és ez majdnem hihe-
tetlen — rendkívül alacsony fokon áll. Az indiai angol kormány ugyan
minden lehetőt elkövet, hogy emelje a gazdasági viszonyokat,
főképpen a kisgazdákét; ad vetőmagot, gépeket kölcsönöz, gazda-
sági oktatókat küld ki, könnyít az adón stb. Nem használ semmi;
az évezredes hagyományokba kapaszkodó hindu földmíves éppen
úgy nem tágít az ő elavult gazdálkodási módszerétől, mint a hogyan
nem enged a Visnujából, kasztjelzéséből, vagy a czeremóniális
fürdőzéséből. Ennek a rendkívül helytelen kezelésnek azután az a
következménye, hogy minden évtizedben egyszer-kétszer beáll a
rengeteg inség, ennek következtében az éhhalál meg a pestis. Hogy
az indiai angol kormány az ilyen rettenetes csapásokat nem nézi
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létlenül, sem ölhetett kézzel, kitűnik abból, hogy éhinséges észten-
cőkben száz és száz milliónyi rúpiákat áldoz. így például csak egy
évben, 1873-ban, három milliárd rúpiát költöttek az éhínség enyhí-
tésére. A statisztikai kimutatás szerint a földmíves családnak évi'
jövedelme tizenöt—tizenhat rúpia. Emellett bizony nem éhinséges
esztendőben is éhen lehet halni.

És most ennek ellentétéül lássuk az ipart, a melynek a ter-
mékei itt állanak előttünk a rengeteg bazárban. Finom drága szövött
árúk, mint például musselin, brokát, shawl, szőnyegek; arany- és
ezüstművek, réz- és bronzedények, elefántcsont-, ébenfa-, teknős-
béka-, szandalfa-faragások, azután ismét csipkék, hímzések, lehelet-
szerűén finom és gyöngéd szövetek a szivárvány minden színében,
stb. követik egymást. Ne téveszszük szem elől, hogy az ipar is
szoros összefüggésben áll a hinduk kasztrendszerével, azaz ez is
apáról fiúra száll. .A ki ma elefántcsontfaragó, annak még a déd-
ükapja is elefántcsontot faragott és a szőnyegszövő hindu az Ő
édesapja vérével örökölte a szőnyegszövésben való mesteri jártas-
ságát. És ámbár ezek a megvételre kínált holmik a maguk nemében
igazán mesteri alkotások, valóságos drágaművek, azért a készí-
tőjük között van sok ezer meg ezer ember, a kinek a helyzete
csak valamivel jobb, mint az imént említett földmívelőké. Igaz,
hogy van közöttük is sok „háziűr" (a ház-iúr alatt Indiában is
vagyonos ember értendő), de azok a kivételek.

Most folytassuk utunkat. Az utczák közönsége a képzelhető
Iegtarkább. Némely utcza vagy térség tömve van emberekkel,
foképen a girlandokkal és lampionokkal ékesített hindu templo-
mok előtt. Az egyik csoportban vagy valamelyik szent férfiú okos
és bölcs beszédét hallgatják, vagy a „laczikonyhák" körül csopor-
tosulnak, vagy valamely hindu kókler káprázatos mutatványait
bámulják. A nyitott kávéházak előtt — azért nyitott, mert a hol
az utcza szélessége megengedi, ott az egész kávéház az utczán
van — főképpen a mohammedánusok ülnek, afghánok és bedui-
nok, a kik a kávéház előtti szabad térségen bámulatra és irigylésre
méltó nyugalommal guggolnak a „húga" előtt, a nárgyléhez hasonló
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vizipipa előtt. Pár lépéssel odább vándormuzsikusok zenéjére hall-
gat a nagy csoport. A zenéjök nem is zene, hanem kábító, ide-
gessé tevő kalimpálás, csörömpölés és pengetés a furcsa alakú
hangszereken, a melyek hangjuknál fogva az európai fülnek inkább
kínzószerek, mint hangszerek. A nagy dob, a trombiták meg a
tilinkó hangjai alig vehetők ki a többi fa- és rézhangszer zűr-

TÁNCZOSNŐK.

zavaros kábító lármájából. A tánczosnők — négy-öt kerekképű,
simára fésült hosszúruhás fiatal leány — unott, bágyadt mozdu-
latokkal tipeg egy helyben vagy kering és hajlong kis körben,
miközben folyton emelgetik meztelen karjaikat vagy hullámokat
vernek a könnyű szövet lenge fodraival. Az impresszárió bőrtál-
czával járja körül a közönséget. A hindu lelkület nyugodtságára,
resignáltságára és veleszületett finomságára lehet következtetni abból,
hogy ámbár az annak meg a picék vajmi ritkán hullanak a tál-
czába, azért az ott lábatlankodó apróságok közül egyet sem kerget
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el rút szavakkal, „baraczkot" sem nyom a fejükre, hanem ellen-
kezőleg, megczirógatja a kis fekete apróság kedves és piszkos
arczocskáját és felkéri, hogy lépjen fel közvetítőleg a szülőinél egy-
kéi darab rézpénznek a tálczába dobása tárgyában.

A lóvasúti kocsi hirtelen megáll: nagy néptömeg jön velünk
szembe, a mely tömeg elfoglalja az utczát egész szélességében.
A tömeg lakodalmas menet, a mely vagy most megy a templomba,
vagy már jön onnan. Az emberek hangulatáról nehéz lett volna
megismerni, hogy lakodalmasok; se vidámság, se pajkosság, se
hangos kurjongatás nem mutatta, hogy nászmenet. A hinduk bámu-
"atra méltó nyugalma még ilyen esetekben se hagyja el őket. Csak
.1 különösen díszített fehér öltözetük, meg a patyolat turbán teszi
:. képet széppé, csaknem kellemes látványnyá. (Mennyivel jobban
mutatnak és festenek ezek az emberek az ő öltözetükben, mint mi
^ mieinkben; különösen ha olyan emberekből áll a tömeg, a kiken
r.em látszik meg az éhezés meg a nyomor. Az ő egyenletesen
sötétbarna, néha csaknem fekete arezukhoz nagyon jól illik a
hófehér, vörös, sárga vagy akármilyen más élénk színű szövetű
ruhadarab. Az arezuk mindig egyforma barna; csak a beteg emberé
fakó. Mi európaiak pedig vagy sápadtak vagyunk, vagy szürkék,
vagy akármilyen színűek; csak az a színünk nincs, a mi nekünk
— kaukasusiaknak — tulajdonképpen dukálna; tudniillik a fehér
meg a halvány-rózsaszín. A mi ruházatunk is a lehető legunalma-
sabb, a mit képzelni lehet: szürke és ha már nem szürke, akkor
legfennebb barna vagy fekete. Tény, hogy egy-kétszáz színes bőrű,
legyen az hindu vagy kaffer, arabs vagy maláyi, ha ilyen szépen,
tisztán és egyformán vannak öltözve, határozottan szebb látványt
nyújtanak, mint száz európai a százféle színű és szabású ábrázat-
tal, a százféle színű ' és alakú bajuszszal meg szakállal és a leg-
különbözőbb formájú kalappal meg kabáttal.)

De menjünk tovább. A Blacktownak nem. akar vége lenni;
minél beljebb hatolunk, annál inkább nyúlik végtelen hosszúra
girbe-görbe utczáival, szűk sikátoraival és — kellemetlen illatával.
Minél messzebb megyünk, annál nehezebben fekszik a mellünkre
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az a nehéz, néha émelyítő bűz, a mely mindenütt otthonos, a hol
szegény emberek élnek zsúfoltan és szűken. Már a Blacktown
elején, ott, a hol még „Európá"-val való szomszédságából kifolyó-
lag az utczák szélesebbek, tisztábbak, még ott is a régi hindu
építkezés az uralkodó: tudniillik lapos tető, kiszögellő faerkély,
sűrűn rácsozott apró ablakok, keskeny kis ajtó és ha a ház eme-
letes, akkor nagyon meredek és nagyon keskeny falépcsőkkel.

TEHÉNGANÉJ GYŰJTŐK.

Minél beljebb jutunk, annál apróbbak és piszkosabbak a házak;
az utczák nagyon szűkek és bűzösek. A tramway már régen elérte
a végállomását és visszafordult a Castleba. A most következő
utczák már sötétek és nagyon piszkosak. A blacktowni lakosság-
roppant sűrű; talán sehol a világon — kivévén Khinának néhány
nagyobb folyammenti városát — nem jut olyan kevés hely, nap-
fény és levegő az embernek, mint éppen a bombayi Blacktowban
lakó „nativ"-nek (bennszülöttnek). Dr. M . . . r számokkal is kife-
jezte a blacktowni nyomort: míg Londonnak a legszegényebb
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BOMBAY 115

negyedében, tehát a legzsúfoltabbjában 1O5 négyzetméter jut egy
emberre, Bombayben csak 6-5 négyzetméter az osztályrésze. Hat
négyzetméter terület egy emberre abban az országban, a mefynek
négyszáz millió és négyezer kilométer a területe! „Ez azonban
még semmi", monda dr. M . . . r. „Azok, a kik itt laknak, azok
még Krőzusok, sőt navábok (nábobok) azokhoz képest, a kik még

(Mocsáry B.-ná úrnő gyűjteményéből.) HINDU „KISGAZDA HAZTÁJA.

odébb laknak, a Blacktown túlsó oldalán. Azokat nézzük meg.
És akkor látni fogjuk, hogy hogyan élnek emberek nyomorban,
piszokban és — pestises levegőben". (Dr. M . . . r nem hiába lakott
tíz év óta Elő-Indiában: ő is megszokta a végleteket, a szertelen-
séget és az ellentéteket).

Folytattuk az utunkat odébb, a város észak-keleti végébe. Ide
igazán csak az merészkedik a fehérek közül, a ki vagy nagyon
kíváncsi, vagy a ki nem fél semmitől; sem a kolera, sem a pestis
ragályától. Itt lakik Bombay Blacktownjának legnyomorultabb pro-

is*
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letár osztálya, a páriák, a koldusok, a letört bűvészek, kasztokból
kitaszítottak, a fegyházakból kikerültek, a kiket betegségük miatt
még utczaseprésre sem alkalmazhatnak és a kik vagy lusták vagy
betegek ahhoz, hogy koldulni menjenek. Abban a városban, a
melyben talán háromszáz templomban akárhány oltár meg „szent-
ség" tömör színaranyból áll, a mely városban olyan emberek lak-
nak, a kik beteg vagy megöregedett barmoknak és más állatoknak
fentartására százezreket költenek és „menhelyet" építenek, a mely
városból továbbá millió mázsaszámra viszik ki a tápszereket más
országokba, ebben a városban tíz- és tízezrével olyan végtelen
nyomorúságban élnek emberek, a melyet mi európaiak elképzelni
sem tudunk! A lakásuk igazán szánalmas viskó;. néhány köteg
bambuszt vagy zsupszalmát összekötnek egy csomó ratangrosttal,"
befödik néhány pálmalevéllel, az egész alkotmányt nekitámasztják
valamely fasudárnak és ezzel készen van a lakóház, a - melyben
csak azért nem lakik a tulajdonos együtt a barmával meg a tyúk-
jával, mert nincs se barma, se tyúkja. Ellenben van néha négy,
öt, hat gyereke, ha ugyan azt a csontig leaszott vékony lábszárú
és puffadt hasú, szenynyel borított szegény ártatlan lényt g}̂ er-
méknek szabad nevezni. A viskó belseje vetekedik annak külsejé-
vel: még nyomorultabb, még szánalmasabb, mint amaz. A „szoba"
magasabb részén néhány gyűrött, tépett bambuszgyékény hever;
ez a hálószoba. A szoba mélyebb részén, a „földszinten", az egyik
sarokban egy kőlapon néhány bágyadtán izzó parázs pislog. A tüzelő-
anyag talán a „szent tehén" adománya, a melyet hűségesen követ-
nek az asszonyok, hogy a „nyomait" összegyűjtsék. Ennek a gyenge
tüzénél és fojtó füstjénél főzik meg nyomorúságos eledeleiket,
főképpen a rizst, ha — van. Tudniillik ha van • tüzelőszer és ha
van rizs. A bútorzat áll egy függőágyból, a melyen több a lyuk,
mint az ágy; benne néha két-három gyermek egyszerre. A „konyha"
egyik sarkában van a nagy kókuszdió; ez a víztartó veder; a
kis kókuszdió a pohár. Ezekből áll az Összes lakás berendezése.
A mi ezeken kívül van még benne, az szenny, nyomor és bűz,
párosulva az éhtifusz, kolera és pestis soha ki nem pusztuló csiráival.
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Ha már itt vagyunk, végezzünk a pestissel is, Bombaynek
ezen világhírű — speczialitásával.

Míg Bombay vagy Elő-India nagyobb városainak bennszülött
lakosai közül ezrével szedi a „fekete halál" áldozatait, addig a
néhány ezer európai lakos között csak szórványosan fordul elő

TOZEGSZARITAS.

pestis megbetegedés. Míg a ,,fekete városban" összetömörített kuny-
hók és putrik zsúfolt lakosságában az éhségtől elcsigázott, nélkülö-
zések és betegségek által elgyengült tömegben a pusztító dögvész
valóságos melegágyra talál, addig a teljesen elkülönítve és hygie-
nikus tekintetben kifogástalanul tisztán élő európaiak az ő tágas,
szellős és tiszta lakásukban valóságos immunitást szereznek a köz-
vetlen közelükben dühöngő vész ellen.

Előbb ismerkedjünk meg kissé a betegség lényegével. Hogy
a pestis contagio-miasmatikus úton fertőző betegség, azt az eddigi
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tanulmányok és megfigyelések már a nyolczvanas évek végén
kimutatták. Contagiosus azért, mert a pestis betegséget előidéző
baktérium a betegről az egészségesre akár közvetett, akár közvetlen
úton (contactus útján) átszármazhatik; miasmatikus pedig azért,
mert ugyancsak a speczifikus betegséget okozó csira a megbetegedett
ember szervezetén kívül és ettől függetlenül is továbbfejlődhetik.
Laikusán megmagyarázva ez annyit jelent, hogy a pestist előidéző
csira vagy baktérium a testből való bármilyen úton történt kikü-
szöböltetése után is életképes marad és ezáltal nemcsak a közvetlen
érintkezés útján hathat fertőzőleg vagy ragályozólag, hanem köz-
vetítő tárgyak segélyével is. Ilyen közvetítő tárgyaknak tekinthető
a víz, a talaj, ruhák, tápszerek, árúcsomagok, hajók stb. Némely
contagio-miasmatikus hatány ilyen élettelen tárgyakra átplántálva,
csakhamar elpusztul, mint például a már általunk ismert sárgaláz
virusa (okozója), a mely — mint említettük — oly gyenge, hogy
a legdühöngőbb sárgaláz járvány azonnal megszűnik, ha a hőmér-
sék néhány fokkal sülyed. A pestis-baktériumára a hőfok sülyedése
nincs hatással; ennél sokkal ellentállóbb. A gyilkos kolera-vibrió
például néhány nap alatt beszárad, elpusztul és teljesen ártalmat-
lanná lesz; a pestis bacilusa azonban nagy erővel daczol nedves-
séggel és szárazsággal, hideggel és meleggel.

Valamennyi eddig ismert betegségek között, a melyek embere-
ket tömegesen pusztítottak, a pestis volt az, a mely mindenkor a
legirtózatosabb pusztításokat vitte véghez. A XIV. században —
1347 körül — nem kevesebb, mint 25 millió embert, azaz Európa
azon időbeli lakosságának egy negyedét pusztította el a pestis, a
„fekete halál", és ezen időből is maradt fenn ez az utóbbi elneve-
zése. Tudniillik a pestisbetegség folyamán a megbetegültek arcza
és látható nyakhártyái szederjesen (kékesen) elszínesedtek; a töme-
gesen elpusztult emberek továbbá hosszú időkig feküdtek elteme-
tetlenül a házakban, sőt az országutakon is. A betegség a vér
besürűsödésével is jár, a mely elváltozás a halál után a felbomlás-
sal együtt az egész bőrfelület elkékülését vonta maga után. Az eltor-
zított holttest valósággal fekete volt. Inde nomen.
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Tulajdonképen mi a pestis, mi a lényege, milyenek a tünetek?
Körülbelül ezek azok a kérdések, a melyek a nagyközönséget leg-
inkább érdeklik. Mi orvosok a pestis (orvosilag: mirigyvész, pestis
bubonica) alatt „specifikus acut-infekciózus" bántalmat értünk,
magyarul „fajlagos hevenyfertőző" bántalmat, a mely betegség leg-
főbbképen a nyirkrendszerben* székel. Nyilvánul pedig abban, hogy
a testnek majdnem valamennyi mirigye hirtelen megduzzad és
gyorsan elgennyed. Könnyebb megérthetés czéljából vegyünk pél-
dául egy középsúlyos esetet. A beteg, a ki két-három napon keresztül
nagyon rosszul érezte magát, a kit ezen idő alatt teljes étvágytalan-
ság, hányinger és heves főfájás kínozott, hirtelen rendkívül súlyosan
rosszul lesz: rázó hideget kap, hevesen lüktető fájdalmakat az izü-
letekben; a rázó hideg csakhamar átmegy magasfokú lázba, a mely
két-három napig egyenlő magasfokú marad. Ezen idő alatt aluszé-
konyság és önkívület áll be; olyan, mint a typhosus deliriumban.
A beteg nyelve, ajka kiszárad, repedezett, az arcza és nyakhártyái
elkékülnek. A czombhajlatban, a hónalj alatt, a nyakon és az áll
alatt a mirigyek megduzzadnak mogyorónyi vagy diónagyságúra;
a czombhajlati és hónalj alatti mirigyek néha tojás-, sőt almanagy-
ságúra. Ezek a duzzanatok rendkívül fájdalmasak; a betegek égő,
szúró, lüktető rettenetes fájdalmat éreznek, néha tíz-tizenkét helyen
egyszerre. A végtagokon és a nyakon rendkívül fájdalmasan égő
karbunkulusok keletkeznek. A megkínzott beteg, ha csak nem aluszé-
kony, azaz delirál, a mely esetben bámulatos nembánomsággal tűri
a rettenetes kínokat, fájdalmasan, rekedten nyöszörögve hánykolódik
betegágyán, a melyet ritka esetben hagy el élve.

Lényegesen eltérőleg folyik le a pestis súlyos esete, a „pestis
fulminans", az indiai városokban szokásos pusztító járvány. A beteg-
ség olyan intenzitással támadja meg az embert, hogy az mindjárt
a „kezdet elején" megérzi a halál leheletét. Aggasztó félelem, kínos
szorongás fogja el a beteget. Minden előzetes rosszullét nélkül beáll
a betegség a maga egész szörnyűséges valóságában. A nem magas-

* A nyirkrendszer (nyirkedények és nyírk-mirigyek) eszközli a szövetekből az
anyagok felszívódását és juttatja azokat a vérkeringésbe.
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fokú lázban szenvedőnek öntudata tiszta és az is marad rövid idővel
a csakhamar beálló halálig. Ez pedig oly hirtelen állhat be, hogy

a betegségnek úgyszólván nem is
marad ideje, hogy „tisztességesen"
kifejlődhessék. Ezekben az esetek-
ben gyakran beáll a halál, még
mielőtt a jellemzetes mirigydaga-
natok vagy karbunkulusok kifej-
lődhettek volna. Ebben az esetek-
ben a halált a szív nagyfokú el-
gyengülése idézi elő. Valószínű,
— és a pestis lényegét jól ismerő
indiai orvosok általános véleménye
tényleg az — hogy ilyen fulmi-
nánsul lefolyó esetekben az igen
nagyfokú baktérium invasio (be-
vándorlás) folytán létrejött heves
„shock"* az, a mely tulajdonké-
pen öl.

Míg a középsúlyos esetekben
a halál rendesen a negyedik-hatodik
napon áll be, a fulmináns esetek-
ben már huszonnégy-negyvennyolc
óra alatt szokott bekövetkezni. Vala-
mennyi esetben bármely perczben
bekövetkezhetik a halál. Talán az
a körülmény is hozzájárul ahhoz,
hogy a pestis pusztítóbb valamennyi
más járványnál, hogy még az előre-

haladott gyógyulási folyamat alatt is a halál váratlanul beállhat.
A halálozás százaléka eléri a 90%-ot és ritkán észleltek olyan jár-
ványt, a mely alatt a halálozás százaléka kevesebb lett volna 60%-nál.

1

AZ ÜDV HADSEREGÉHEZ TARTOZÓ H1XDU FÉRFIÚ

(Eredeti hindu rajz).

* „Shock" alatt az idegrendszernek vagy az idegrendszer központjának vala-
mely hirtelen beálló nagyszabású megrázkódása folytán létrejött működési zavara értendő.
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Képzelhető ezek után micsoda lángolás folyhatik Bombayban
a backbay-i hindu temető máglyáin és micsoda dús lakmározásban
van részük a malabar hilli sírásóknak, a kondorkeselyűknek.

Mint már említettük, a vagyonos és úri osztály kényelmesen
és hygienikusan berendezett tágas és szellős házaiban a színes
lakosság járványos betegségeitől meglehetősen érintetlen marad.
Pedig Bombayben kényelmesen lakni, határozottan nem olcsó. Néhány
ismerősünk, a kikkel Dr. M . . . . r közvetítése útján ismerkedtünk
meg és a kik éppen a drága lakbérre való tekintetből nem a köz-
pontban, azaz a Castleban vagy a Victoria Garden körül laktak,
hanem a központtól meglehetősen távol, a négy-öt szobából és a
szükséges mellékhelyiségekből álló lakásért 6000—7000 korona évi
lakbért fizetnek. A háziurak többnyire hinduk, parszik vagy moham-
medánusok; európai háztulajdonos ritkaság. Az európaiak ugyanis
sohasem adják fel a reményt, hog}r valaha visszakerülnek eredeti
hazájukba, tehát nem is építtetnek. A drága házbért pedig győzik,
mert a' jövedelmük mindenkor arányban áll a magas házbérrel.
Annyi tény, hogy a lakóházak nagyon kényelmesek és több-
nyire nagyon szép parkok övezik. Alig van ház, a melyet
nem díszítene valamilyen kert, tele gyönyörű szép virágokkal. A
park fái között is akárhányszor akadnak olyanok, a melyeket a
maguk nemében díszpéldányoknak lehetne mondani. A parkok leg-
szokottabb fái a banián, hatalmas nagy fa, széles lombozattal,
temérdek ,,lég-gyökérrel", a melyek az ágakról lenyúlnak a talajig,
ott gyökeret fognak és új hajtással nőnek vissza a magasba, az
anyatörzs terjedelmét gyarapítva; a bo-fa (flcus religiosa), a hinduk
szentfája és a ficus elastica, a „gummi fa", a melynek a gyökerei
jórészt a talajon kívül nőnek. Gyakori továbbá az Afrikából átszár-
mazott baobab vagy „majom kenyérfa", a gyümölcse egyik leg-
fontosabb fűszere a fenn ebb említett rizsételnek, a Currynek; a
Yack-fa, hasonlít a banián-fához, de a sudara egyenes, a lombozata

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 16
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hosszúkás, tövises gyümölcsei pedig nem az ágakon nőnek, hanem
közvetlen a fa törzsén; továbbá a mango, a melynek a gyümölcse
kellemes ízű ugyan, de az illata erősen, emlékeztet a terpentinre.
A pálmák között leggyakoribb a palmyra-pálma, a melynek magas
fekete törzsén aránytalanul kicsiny a lombozat; az areka vagy
katechu pálma, a melynek gyümölcse legfontosabb alkatrésze a
hinduk óriási módon használt fűszerének, helyesebben élvezeti czik-
kének: a betelnek; és a hol közel van a tenger, ott leggyakoribb
a kókusz pálma, húsz-harmincz méter magas sudarával. (Ez utób-
bival még sűrűn fogunk találkozni a Csendes-Óczeáni szigeteken
és akkor bővebben lesz róla szó.)

Most azonban térjünk vissza a lakásokba.
Jóllehet a lakbér nagyon drága, mégis akárhányszor előfordul,

hogy az európaiak nem kapnak megfelelő lakást és ennek folytán
— sátrakban laknak. A mi helyettes konzulunk és több hozzá.
hasonló előkelő állásban lévő férfi családjukkal együtt a külvárosok
valamelyikében — egy órányira a város központjától — sátrakban
laktak. Egy ilyen előkelőbb család lakása olyan, mint valami kisebb-
szabású sátor-tábor. A fősátor rendesen négy-öt szobára osztott
főhelyiségből áll és éppen úgy van berendezve, mint akármilyen más
rendes és előkelő háztartás. Köröskörül négy-öt, sőt hat kisebb sátor
áll a nagyszámú cselédség számára konyhának, stb. Az indiai urak,
legyenek azok európaiak, hinduk vagy parszik, igen nagyszámú
cselédséget tartanak. Még a legegyszerűbb polgári háznál is öt-hat
cseléd van, férfi cseléd (boy), a gazdagabbak és előkelőbbek azon-
ban egy-két tuczatot is tartanak. Az eltartásuk azonban igazán nem
sokba kerül. A jól betanított inasnak is csak nyolcz-tíz rúpia a
havi fizetése, a mely összegből ő maga köteles gondoskodni az
élelmezésről meg a ruházatáról. A gazdájától nem kap mást, mint
lakást — ugyan egy sátorban ^rolczan-tizen is vannak elhelyezve

— meg a „gála-uniformist" (csizmástól!). Hogy ilyen nagyszámú
cselédségre van szükség még az egyszerű háztartásban is, ennek
az az oka, hogy minden egyes cselédnek megvan a maga pon-
tosan meghatározott munkaköre — a szolgálati „kasztja" — a
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melyen túl egyetlen cseléd sem tesz egy lépést sem. A mit azon-
ban neki kell elvégezni, azt megteszi pontosan és kifogástalanul.
Mondottuk már, hogy a hinduk született szolgák. Hogy milyen
kifogástalanul végzik el teendőiket és hogy főképen minő mesterek
az asztalnál való felszolgálásban, azt már Kelet-Afrikában láttuk.

Az említett sátrakban azonban csak az évnek bizonyos szaká-
ban lehet lakni. Addig ugyanis, a míg be nem áll az esős időszak,,
a mi rendesen a dél-nyugati monszun fellépésével esik össze, tudni-
illik június 10. és 25-ike között. A milyen szép és kedves az előbbi
hat hónap, a mely időszak alatt a forróság nem csak hogy jól
tűrhető, de akárhányszor hűvösek az éjszakák, az esős időszak
oly förtelmes, hogy annak beálltával sátorban lakni lehetetlen. A
napokig egy huzamban tartó óriási esőzések, meg a sűrű rendkívül
erős szélvészek is lehetetlenné teszik a „nyaralást". Ilyenkor a
kőházakból kiszorult „szegényeknek" nem marad más hátra, mint
beköltözni a városba és bármely áron bármely lakással megelégedni.
A parszi vagy hindu, háziurak nag}ron jól értenek ahhoz, hogy
miképen kell India földjét gyümölcsöztetni háztelek alakjában is.

Jóllehet a város „olcsónak" mondható, azért a társadalmi élet
nagyon költséges és a mellett nem sok szórakozást nyújt azoknak,
a kik Bombaynek állandó lakosai. Azok az exotikumok, furcsaságok
és érdekes dolgok, a melyek a városba érkező turistát valósággal
megkapják és napokon át képesek benne az érdeklődést a legnagyobb
mértékben lebilincselni, ezek idővel megszokott dolgokká válnak,
tehát érdektelenekké, sőt unalmassá és sok tekintetben visszatet-
szőkké lesznek. Ezért van, hogy azok, a kik már huzamosabb idő óta
laknak Bombayben, elkívánkoznak onnan és szíves örömest cserélik
fel más tartózkodó helylyel. Az utczák, terek és templomok meg a
bennök és rajtok folyó élet megunásával nem marad más szóra-
kozás, mint a klub meg a sport. Ezekből azonban van bőven.
Mindenek előtt a nagy Gymkháná klub, a legnagyobb Bombayben.
A klub különben nem egyéb, mint egyesítése az összes olyan
helyiségeknek, a melyekben mindenféle sportot űznek. Vendégszerető
hajlékában egyesítve van a criket, lawn tennis, footbal, polo, evező,

16*
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yacht, úszó, vivő és czéllövészeti sport. A sport ugyanis valósággal
kötelező' a Bombayben élő „gentlemanre" és Bombayben úgyszólván
minden európai „gentleman", és gentlemant megillető életmódot
is folytat. A gyárak hivatalnokai vagy kereskedői alkalmazottak,
orvosok és ügyvédek, stb., olyan életmódot folytatnak Bombayben
és Indiának valamennyi városában, még a nőtelenek is, a minőt
nálunk csak a vagyonos földbirtokosok vagy a gentryk folytatnak.
Önálló lakásuk van sok cseléddel, hátaslovakat tartanak, estélyeket
adnak a klubokban és viselkedésükben is olyan modort tanúsítanak,
hogy egész bátran alkalmazható rájuk a gentleman fogalma. Nem
tartozni valamely klubhoz vagy sportegyesülethez és főképen nem
venni jelentékeny részt valamely sportban, az a bombayi gentlemanre
nézve egyszerűen lehetetlenség. Nem annyira hygienikus, mint inkább
társadalmi szempontból. Igen előkelő a Byculla klub, a melynek
a báljai fényre és előkelőségre vetekednek a governor báljával.
A Town Hallban a komolyabb zenét kultiválják; az öt színházban
pedig rendszeresen találkozik Bombay előkelő társadalma, de csak
akkor persze, ha van „season", azaz ha van „színjátszó társaság".
A szórakozás azonban a társas összejövetelekben állanak a magán-
házaknál, előkelő családoknál. E tekintetben is kiválót tudnak
produkálni a bombayiek. A házimulatságok szokásos-'formája a
„dinner party", a melyek alkalmával a .bombayi urak nagy fényt
és pompát fejtenek ki. Ezeken a „kedélyes összejöveteleken" való-
ságos spanyol udvari etiquette ül ólomsúlylyal. A czeremóniákra
különben is súlyt fektető angol a feszes, hideg, sőt rideg társadalmi
formáihoz nagyon sokat vett kölcsön a czeremóniákban még a nálá-
nál is túlzóbb hindutól és ha összekerülnek, akkor ennek a feszes
pózolásnak túlhajtásaiban akarják egymást túlliczitálni. Már most
elképzelhető, hogy milyen formán sül el egy ilyen „kedélyes össze-
jövetel" a Malabar Hill valamelyik fényes bungalójában, a melyen
angol notabilitásokon kívül náluknál is magasabb rangú hindu nota-
bilitások jelennek meg. Ha a bombayiek azt mondják, hogy a
szokásos nagy forróságban akárhányszor „hűvös estéjök" is van,
akkor alighanem egy ilyen „dinner party" felől lengett a szél.
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A parszik bölcsen távoltartják magukat ezektől a fagyos „amu-
sement"-ektől. Ok azt tartják, legalább a nagyobb részök, hogy:
„we don't amuse ouerselves; we — trade." (Mi nem mulatunk;
mi — kereskedünk).

Annak, a ki csak néhány napig tartózkodik Bombayban, való-
sággal gondot okoz az, hogy miképen oszsza be rövid idejét és
miképen rendezze vagy csoportosítsa a megnézni valókat az alatt
a rövid idő alatt, a míg ott tartózkodik. A látnivalóknak olyan
tömege kínálkozik az embernek úgy etnographiai, mint történeti,
architektonikái vagy a természetes sceneriák szempontjából, hogy
hónapok sem lennének elegendők csak a legérdekesebbeknek meg-
tekintésére.

Csak rövid kirándulás kell a vasúton a szomszéd száraz-
földre, két-három órányira Bombaytől, és az ember már benne van
a buja vegetációnak legsűrűbb és legszebb részeiben. Gyönyörűen
ápolt rizsföldek váltakoznak az „ízletes" ananász mezőkkel; mindenütt
tamarinda és mangó facsoportok, szép hullámzású lankás halmok,
úgy benőve a buján zöldelő növényzettel, mintha az egész egyetlen
és végtelenül bájos zöld szőnyeggel lenne beborítva. Itt-ott voltak
foltok is a gyönyörű szőnyegen, „folytonossági hiányok"; tudniillik
hihetetlenül nyomorúságos külsejű szalma- és sárkalyibák, körü-
löttük pedig csontig aszott és az éhségtől támolygó emberi alakok.
Itt-ott egy tisztáson az erdő szélén, vagy az útbaejtett falvak köze-
lében aránylag monumentális épületek, a mefyeknek külsején már
távolról meglátszott, hogy óriási vagyonba, meg hangyaszorgalommal
párosult munkába került a megteremtésök. És a monumentális-
épületeket, a melyek mind templomok, mauzóleumok vagy más-
szent czélzatú épületek, a melyeket piszkos vizű és undorító szagú
vízmedenczék — a szokásos rituális fürdők — vettek körül,
nyomorúságos vityilók meg agyagviskók környékeztek. Maguk az
emberek pedig lusta tétlenségben ülnek, azaz guggolnak rongyos
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és piszkos ruhában a rongyos és megtépett vityiló előtt, olyan
abszolút tétlenségben, hogy talán még a pipázással vagy a betel-
rágással járó köpködést is munkának tekinthették.

Különösen érdekesek voltak a közbeesett indóházak közönségei.
Mindenek előtt megjegyzendő, hogy Indiában rengeteg nagy az

HINDU ASSZONY A KÖZNÉPBŐL.

utazóközönség. Részben a nagy távolság, részben a viteldíj példátlan
olcsó ára — a bennszülöttek ugyanis talán a hatod-heted részét
fizetik annak, a mennyibe ugyanaz az út a fehér embernek kerül —
meg az üzleti ágaknak és kereseti forrásoknak sokfélesége okozza,
hogy az embereknek nagyon sokszor van idegen városban teendőjük.
Hozzájárul a temérdek ünnep a sok száz isten tiszteletére, a zarán-
dokok vándorlása a specifikus szentségekhez, stb. Baniánok, mahrattok,
radsputánok, gudserátok, továbbá az indiai mohammedánusok kifür-
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készhetetlen eredetű válfajai a legtarkább keverékben és a leghete-
rógénebb ruházatban csoportosultak a pályaudvarokon. A hindu
asszonyok azonban mindenütt következetesek; igen tisztán voltak
öltözve, gondosan megfésülve, a hajukban és az orrczimpában
aránylag temérdek ékszerrel, a csuklókon meg a bokákon ujjnyi
vastag arany bracelettekkel. Nagyon kedvesek az apróságok; némelyek
igazán ennivalóan bájosak. Az egészen aprókat az anyjuk a mellükön
hordják, de ha annyi erőt tételeznek fel az apróságban, hogy megél
a maga erejéből, ha tehát másfél vagy két éves, akkor bizony az
anyja nem czepeli a karjain, hanem ráülteti a csípőjére, hadd
lovagoljon ott és kapaszkodjék az anyja nyakába. Még egyszerűbb
az a módszer, a hogyan a köznép viszi az apró gyerekeket; tudni-
illik egyszerűen belerakják a hátukon lógó tarisznyába. Órákig
hordják ott hátul, a nélkül, hogy a legcsekélyebbet törődnének
vele. Ennek a gyermekhordó módszernek megvan az az előnye,
hogy a gyermekek sohasem lábatlankodnak; nem is czitálják őket
addig előre, a míg valamiképen a tarisznya nem lesz nedves.

A mennyire szabad a közlekedés a hindukkal a nyilvánosságban,
olyan nehéz velők a családi életükben érintkezni. Azt a jelszót,
hogy „my house is my castle" nem az angoloktól vették át; náluk
ez már sokkal régebben megvolt; talán évezreddel azelőtt, mielőtt
hallották, hogy angolok is vannak Brahma teremtményei között.
Legkönnyebben hozzáférhetők még a prabuk, a kik azon oknál
fogva, hogy főképen az „intelligenczia munkásai", legsűrűbben
érintkezvén az európaiakkal, az otthonukban sem zárkóznak el
olyan szigorúan az európaiaktól. A prabuk tudniillik az úgynevezett
-írnokok"; magánosoknál, a hivatalokban, gyárakban, a postán és
a vámháznál az alsóbbrendű hivatalnokok nagyobbára prabuk.
A hosszas érintkezés folytán legközelebb jöttek az angolokhoz modor-
ban és viseletben. Folyékonyán beszélnek angolul, európai modorban
öltözködnek, sőt olyanok is vannak köztük, a kik már a — czipő-
viselés magaslatáig emelkedtek.

Egy ilyen prabu családhoz vezetett bennünket egy alkalommal
a mi mindenre kész, mindenre alkalmas és mindenkor kedves
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ciceronénk, dr. M . . . . r, a kinek a sebe sehogy sem akart gyó-
gyulni, a mi végtelen örömünkre. A család, a melyhez bennünket
elvezetett, ugyan már elég vastagon be volt mázolva európai
kultúrával, de már nagyon gyöngéd vakarásra előtűnt az igazi és

HINDU CSALÁD.

hamisítatlan hindu családi élet és világnézet. A családfő', mintegy
45—48 éves férfiú, — hivatalnoka volt. „az angol királyi arzéná-
lisnak" — európaias modorban fogadott bennünket, bejelentett
vendégeit. Az ősrégi szokásnak megfelelően a házigazda több fel-
es lefelé menő generáczióval együtt lakott a közös lakásban. Meg-
jegyzendő, hogy a hindu családoknál a vagyon közös; egyenlő
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része van benne minden tagnak és minden újszülött azonnal meg-
kapja az őt megillető részt. Hogy ebből a vagyonközösségből minő
komplikált „jogi esetek" keletkeznek az üzleti összeköttetések vagy
Örökösödések alkalmával, azt elgondolni is nehéz. A földszinti
fogadóterembe mintegy négy-öt szolga fogadott bennünket, nagy
pálmalevéllel a kezükben, legyezgetvén a szobában levőket. A bemu-
tatás meglehetős hosszú ideig tartott, olyan számos volt a család.
Együtt élt a házban a házigazda szüleivel, saját gyermekeivel, —
öt leánynyal és két fiúval. Az öt leányból három már férjnél volt,
az egyik fia pedig szintén nős volt. Ezeknek együtt összesen
mintegy tizennégy-tizenhat gyermekük volt; ezekhez viszont két-
három aya (dada) és a megfelelő cselédség. Képzelhető, milyen
zajos lenne ennyi asszonytól meg gyermektől lakott ház, ha a
lakók nem lennének hinduk. Nem csak a temperamentumok nyugodt,
hanem nincs ajtó, ablak, a mit csapkodjanak, lépésök nesztelen,
a nyelv pedig, a mit beszélnek, lágy és a hangjuk is halk. A hindu
nyelv úgy tele van magánhangzókkal, hogy még szándékosan sem
tudnának lármát csinálni. Az emeleti fogadószoba meglehetős
fényűzéssel volt berendezve, részben európai bútorzattal, de indiai
ízléssel. A lakás annyira tömve volt bútorokkal, díszítésekkel, vázák-
kal, selymekkel, tükrökkel meg virágokkal, de főképen emberekkel,
hogy alig tudtunk mozogni benne. A fiatal lánykák, tizenkét-tizennégy
év között, ünnepies komolysággal, de a mellett a zavarnak, a
szégyenlőségnek és a leplezhetetlen kíváncsiságnak bájos keveré-
kével hordták fel és kínálták a frissítőket: theát, bort, édességeket,
friss és befőtt gyümölcsöket, meg igen furcsa alakú czukorkákat.
A hinduk konyháján nemcsak a frissítők ilyen „langyosak", hanem
a. táplálékuk is meglehetősen tartalmatlan, mondhatni: közömbös.
Vallási nézetükből kifolyólag úgy is született vegetáriánusok (de
csak a brahmanisták, mert a mohammedánus vallásúak nem irtóznak
a húseledelektől); a köznép főképen rizsen és gyümölcsön él; a jobb
módúak asztalán is leginkább a búza, árpa, köles, hüvelyes vete-
mények stb. a főtápszerek. Ezt a sovány kosztot azonban sajátságos
fűszerrel pótolják, a már többször említett ,,betel"-lel. A betel
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ugyanis nagyobb részében a katechu pálma gyümölcséből áll; ezt
az arekadiót igen finomra törik, összekeverik egy kevés kagyló-
mészszel, begöngyölik a betel-bors pálmalevelébe és egy akkora

ELŐKELŐ HINDU LEÁNY.

darabot, mint egy mogyoró vagy fél dió, bagómódra a szájukba
vesznek és ott tartják a felkelés perczétől a lefekvés perczéig. A roppant
csípős bagó vagy betel óriási nyálkázást idéz elő és feketére festi
a fogakat. A hinduk azonban ez utóbbival semmit sem törődnek.
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„Hiszen — mondják ők — fehér foga a kutyának is van; fekete
foga azonban csak a hindu embernek lehet".

Ezen kis kitérés után térjünk vissza a tiszteletreméltó prabu
családhoz. Tudjuk, hogy a hinduk meglehetősen szigorúan zárják
el a nőket az idegenek szemei elől, a hajadonokat éppen úgy,
mint az asszonyokat. Hogy milyen korán adják férjhez a leányokat,
az köztudomású. Tizenhárom-tizennégy éves asszonyok és tizenhat-
tizennyolcz éves férjek ma sem tartoznak a ritkaságok közé.
A férfiakat azért házasítják meg ilyen fiatal korukban, mert Indiában
a legény állapot „nem illik". Agglegények, özvegyek szintén ritkák,
mert a mint a férfiú özvegy lesz, egy-kettőre ismét megnősül.
Gyászév betartásáról szó sincs. A vénleány rubrika ennélfogva
csaknem üresen marad az indiai statisztikában. A hindu nő némely
vonásokban legközelebb áll az európai nőhöz társadalmi tekintetben.
Az arabs nő helyzetén például messze felül áll. Iga^ ugyan, hogy
a hindu nő sohasem lehet nagykorú, azaz önálló és független s
nem rendelkezhetik magánvagyon fölött; az is tény, hogy minden
ellenvetés nélkül kell tűrnie, ha a férje „mellékfeleségeket" hoz
a házhoz. De másrészt a családi szentéiben független és teljhatalmú
parancsnok, a ki nemcsak a leányainak, de fiúgyermekeinek is
ura és parancsolója. A hindu nők — persze a jobb körhöz tartozók —
kitűnő háziasszonyok és a mennyiben nem ékszerről van szó,
hát nagyon takarékosak is. Míg a férj a „business" után jár,
legyen az hivatal, földbirtok, gyár vag3r bolthelyiség, addig az
asszony teljesen megbízhatóan és férje teljes megelégedésére vezeti
otthon a házat és gondoskodik a gyermekek neveléséről. A jobb
hindu körökben nagy gondot fordítanak az iskolai nevelésre.
E tekintetben ismét bámulnunk kell az angol nemzet csodálatos
tapintatát és körültekintését, a melyet gyarmatain a bennszülöttekkel
szemben kifejt. Hogy az angolok az illető nemzetiségek vallásával
szemben a legmesszebb menő módon liberálisak, azt már láttuk;
nos, éppen így tesznek a közoktatás terén is. Mindenféle czélú és
irányú iskolákat alapítanak, a melyekben a bennszülöttek igen
csekély költségen, ha akarják ingyen is, oktathatják gyermekeiket.
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Az előadás nyelve a nemzeti nyelv; hogy mellékesen megtanulnak
jól és folyékonyán angolul beszélni, az csak természetes. Hiszen
száz- meg százféle módon jutnak biztos kenyérkeresethez az angol
nyelv ismerete által, hát hogy a menny kőbe ne tanulnának meg
angolul. Valamennyi jobb módú család gyermekei járnak iskolába.
A leányoknak ugyan csak az elemi iskola kötelező, a fiúk azonban
ezenkívül négy vagy öt magasabb osztályt is végeznek, a mely
tanulmány teljesen elegendő arra, hogy. valamely „angol királyi
hivatal" számára alkalmassá tegyen valakit. Megjegyzendő, hogy
a bombayi egyetem (valamint Madrasban és Kalkuttában is, India
három egyetemi városában) a jogi és orvosi fakultásokon néhány
ezer bennszülött ifjú tanúi. Hogy miért nem lesznek még sem „medi-
cináé doktorok" vagy „J. U. doktorok" és miért dűlnek ki a
diploma elérése előtt, az a hindu jellem gyenge kitartásán és a
kisebb grádussal való megelégedettségben találja magyarázatát.

Programmunkba néhány olyan kisebb kirándulás is volt fel-
véve, a melyek főképen templomok, mauzóleumok és más ilyen
irányú monumentális épületek megtekintésére szorítkoztak. Ezek
közül azonban csak egyet tartottunk be: az Elephanta szigetén
levő híres szikla-templom megtekintését. A sziget mintegy hét-nyolcz
t. mértföldre fekszik keletre Bombaytől és gőzbárkán mintegy
másfél óra alatt értünk oda. Hogy mit fogunk látni a híres szigeten,
azt csak sejtettük; de az oda vezető út a kora reggeli órában,
meg maga a sziget gyönyörű szép növényzetével, a háttérben a
közeli szárazföldön kiemelkedő Bhore-hegység, a melynek ormait
bíborfénynyel árasztotta el az éppen felkelő nap, ezek együtt olyan
szép és bájos képet nyújtottak, hogy már ennyiért is érdemes volt
a kirándulást megtenni. Valószínű, hogy a híres sziget, helyesebben
a szigetnek egyetlen vonzó része: a Siva isten tiszteletére emelt
évezredes barlangtemplom jogosan világhírű és hogy akár műépí-
tészeti, akár vallás-bölcselmi szempontból tekintve méltán megérdemli,
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hogy valamennyi indiai turista kötelességének tartja a megemlítését,
de azért tény, hogy annak, a ki inkább az élet meg a természet
iránt érdeklődik, azt ez az esetlen és ormótlan épület, meg a hozzá-
tartozó temérdek hatalmas oszlop, relief, meg a többi esetlen nagy-

BEJARAT AZ ELEPHAMTAI SZIKLATEMPLO'MBA.

tömegű díszítés teljesen hidegen hagyja. A templomot ugyanis
magából a rengeteg (bazalt) sziklából vájták és faragták ki annak
idején az emberek. Jóformán azt lehetne mondani, hogy az egész
templom, meg a szépen — helyesebben mondva — csak nagy
gonddal faragott hatalmas oszlopok, továbbá a sok dombormű,
bálvány, istenség, díszítés stb. egyetlen darabból állanak.

A kiszállóhelyről széles kőlépcsők vezetnek fel a templomig,
a mely az egyetlen dombból álló szigetnek körülbelül a fele útján
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van. A sziget dúsan be van nőve, a felfelé vezető utat pedig
kókuszpálmák szegélyezik. A templom belseje, a melynek kolosszális
tetőzetét huszonhat oszlop tartja, egy főcsarnokból és két mellék-
csarnokból áll. A falak művészies kivitelű domborművekkel vannak
borítva; legnagyobb részük azonban már erősen megrongált álla-
potban van.

RÉSZLET AZ ELEPHANTAI TEMPLOMBÓL.

Hogy megértsük a komor, szinte leverő hangulatot, a mely
elfogott bennünket az ősrégi barlang templomban, kénytelen vagyok
egy kicsit kitérni a hinduk vallási életének ecsetelésére.

A hinduk legnagyobb részének vallása, a brahma-vallás Kr. e.
a 8—6. században keletkezett a régi, Közép-Ázsiából az áriák
bevándorlásával együtt hozott Veda-vallásból, a melynek szabad-
elvűbb, derűsebb világnézetével szemben a brahmanizmus egyike
a legszomorúbb, de legfantasztikusabb vallásoknak is. Fokozatosan
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fejlődött ki mai alakjára, de olyan komplikált, olyan sokféle árnyalata
van s magyarázatai annyira homályosak és olyan rengeteg sok
apró részletnek az összeszedéséből áll, hogy alig lehetne a vallásról
helyes fogalmat nyújtani, ilyen rövid keretben az olvasónak.

A bölcselők, a kik a vallást valósággal fokozatosan fejlesztették,
erkölcstanaikban és világfelfogásukban mindig hajlottak a mono-
theizmus, az egyisten-imadás felé, de a nép szélsőségekben csa-
pongó fantáziája, a rejtelmes, mithikus iránt való, szinte túltengődő
képzeletvilága mindig az- istenségek egész seregével népesíti be a
természetet és a szellemek világát. A csodálatos kultuszból külö-
nösen három isten-fogalom válik ki határozottan. Az első maga
„Brahma", a mely szó tulajdonképen keletkezést, növekedést, világ-
létrejövetelt jelent némileg átvitt értelemben. Minden tőle származik
s beleolvad, a mikor hivatását teljesítette. Ez a beléolvadás a leg-
főbb jó, egyenrangú gondolat a nirvánával, a buddhizmus legfőbb
javával, a tökéletes nyugalommal. Idejutni azonban nem könnyű,
rendkívül önmegtartóztató élettel, érintetlen tiszta szívvel lehet csak
közvetlenül elérni, ellenkezőleg csakis hosszú, az emberi élet határain
messze túlterjedő vezekléssel. Brahma olyan magas fogalom, hogy
még a csapongó indiai fantázia sem vonta bele a mindennapi élet
kérdéseibe, nem keveredik bele a lokális és részleges hatalmú isten-
ségek emberies vonatkozásaiba, hanem ezek felett magasan áll.
Ebben rejlik tulajdonképen a brahma-vallás monotheizmusa, mert
ez az egy istenség valóban isteni tulajdonságokkal felruházva él a
nép képzeletében, míg a többiek afféle démonok, rossz és jó indu-
latú szellemek, a melyek sokszor hasonlítanak az angyalokhoz és
ördögökhöz. Talán nem is joggal nevezzük ezt a többit a mi fogal-
maink szerint értelmezett „Isten" szóval.

Brahmához fogható, vele némileg összehasonlítható általános
tisztelet és félelem veszi körül Visnut és Sivát. Az előbbit az alko-
tások megőrzőjének, a világ többszörös megváltójának tekintik, a ki
már kilenczszer volt lenn a Földön, hogy majd a teremtés titkát
az embernek megtanítsa, majd az istenségeknek az örök élet italát
megszerezze, majd, hogy a világot a végpusztulástól megmentse
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stb. Ehhez a kilencz leszálláshoz a legfantasztikusabb mithoszok
fűződnek, sőt a lírai költészet legszebb, örökbecsű emlékei is, mert
különösen nyolcz leszállása a képzelet csapongásainak a legszaba-
dabb teret nyújtotta. Tizedik leszállása a mai világ végét s egy

Eredeti hindu rajz. HINDU ISTENNŐ SZOBRA.

újnak kezdetét jelenti. Ez az istenség és a hozzá fűződő legendák
a legszebb részét teszik a Brahma-vallásnak és sokszor emlékez-
tetnek a zsidók és a keresztények megváltás-felfogására. Mélyen
gyökerezik ez az istenség a régi ős-hindu vallásban s annak leg-
több eszméjét és erkölcsi nézetét óvta meg.

Egészen más Siva, a pusztítva-megváltó, a haragvó, a fenyítő



BOMBAY 139

istenség, a melynek kultusza idegen eredetű, vagy talán az őshindu
vallás tűz-istenének az átalakulása, mindenesetre idegen hatás alatt.
Jelképe a phallus, a férfiasság jele (szanszkrit néven lingam, a mi
annyit tesz, mint jel, a nem jele). Úgy tisztelete, mint ez a jelkép
s különösen a hozzá fűződő ízléstelen és erkölcsrontó kultusz késői
eredetű, a régi hindu vallásban teljesen ismeretlen volt. Eleinte
kultusza is mérsékelt s a lingam jelvény használata is csak a ter-
mészetes népek lelkületének egyszerű, őszinte megnyilvánulása volt,
a mely nem ismerte azt a sok hipokrizist, a mi a mai társadalom-
ban a két nem különbségét olyan sűrű homályba igyekszik bur-
kolni s ezzel éppen az ellenkezőt éri el, mint a mit szemforgató
hazugsággal czéloz. Mai alakjában persze a lingam-kultusz elfajult,
eredeti, egyszerű, természetes voltából kivetkőztették. Ma már nem
egyedül az emberi termékenység szimbóluma, a mely' mintegy a
teremtés fogalmát jelképezi, hanem minden erkölcstelen vélekedésre
feljogosító szimbólum, a melyről tárgyilagosan írni alig lehet.

Visnunak, a sok poézissel körülvett istenségnek a jelképe a
küllős kerék, a mi onnan származik, hogy a mint Visnu ötödik
leszállása alkalmával három lépéssel bejárta a földet, levegőt és
eget, azonképen állandóan körüljárja a világmindenséget, mint a
Nap, a melynek isteni személyesítője az ó-hindu vallásban, bele-
olvadt Visnu fogalmába. Jelezheti a küllős kerék a Napot is, a
mely a sötét éj után megváltja az embert a nappal világosságával.

Siva jelképe a három szem és a háromágú szigony, a mit
minden olyan templom ormán ott látunk, a hol Sivát tisztelik.

A hinduk fantasztikus képzelgésre hajlandó lelkülete az ó-hindu
vallás magasztosabb ideáit más téren is összekomplikálta, elfajulttá
tette. Az önsanyargatás felháborító formái a brahmanizmus lemon-
dást, önmérséklést, magábaszállást parancsoló tanainak a túl fejlő-
dése. Hisz a hindu még a mohammedánus vallással is megtette
ugyanezt! A mohammedánus fakirok önkínzásait ki ne ismerné?
Fakir eredetileg arab szó, annyit tesz, mint szűkölködő, a ki magára
nem költ, pedig tehetné. Teljesen azonos értelmű a magyar fukar szó-
val. Sehol máshol a mohammedánizmus ezt a túlfejlődést nem ismeri.

18*
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Kr. e. a 6. és 5. században a Buddha-vallás afféle refor-
máczió gyanánt támadt fel. Eleinte rejtve építette templomait, majd
nyiltan, veszélyes ellenfél gyanánt lépett fel. De akkor is jobb
szerette a mithikus, rejtélyes félhomályt s inkább a barlangokba
vonult magába szállani. Eleinte remeteszerű lakások voltak ezek,
majd az ájtatoskodó hívek befogadására is épültek csarnokok s
végre kifejlődtek a barlang-templomok. A brahma-vallás is átvette
ezt a szokást, a mely a buddhizmus szülötte s még fényesebb,
még nagyszerűbb alkotásokkal igyekezett visszahódítani a hívőket.
Az elefantiai barlang-templom az ő idejükből származik, valószí-
nűleg Kr u. a X. századból, de hogy eredetileg buddhista-templom
volt-e s csak később alakították át brahma-templommá, vagy erede-
tileg is így épült-e, az nem bizonyos, mert minden felírás hiányzik
róla, meg is van rongálva. Ez a portugallusok műve, akik ekként
akarták „meghódítani" Indiát, hogy annak egyetlen, legmélyebben
gyökerező ideálizmusát, a vallását akarták eltiporni.

A fekete bazalt-sziklába vágott templom óriási munka, a mely
méltán megérdemli bámulatunkat. Oszlopai elég eredetiek, tagozatuk
kifejezi azt az iszonyú nyomást, a melyet ki kell tartani ok.
A templom főcsarnokában sok gondos dombormű és szobor áll,
részben megcsonkítva. Az egyik oldalcsarnokban áll a lingam,
a melyet még most is néha megkoszorúznak, bár a templom már
mintegy 300 éve el van hagyatva. Különösen szép Siva és neje,
Parozti domborművű szobra, mindenféle apróbb istenségekkel és
démonokkal körülvéve. Mint minden indiai szobormű, úgy az
Elephanta-szigeti barlangtemplom szobrai is annyira a vallásos fan-
tázia-képek illusztrálására szolgálnak, hogy alkotó művészeik alig
figyelnek a természetességre és közvetlenségre. Egy-egy vonás, a
testrészek egy-egy, mozdulata jelzi azt, a mit a művész ki akart
fejezni, olyan kedves, szelíd naivitással, a mi teljesen megfelel
ennek a szelídlelkű, ábrándozó hajlamú népnek.

Persze, a kik a görög művészek, vagy Canova, Thorwaldsen
munkáiban gyönyörködtek, azoknak alig nyújtanak ezek a csodás
alkotások művészi élvezetet. Annál meglepőbb azonban az az igazi
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rajongó, művészi hangulat, a mely az embert eltölti az efféle
misztikus, ősrégi építmények láttára.

.Szinte nehéz a levegő, szinte nyomasztó az arányok óriási
volta. Szinte kellemetlen ez a nekünk egészen idegen világ, ez az
idegen, nehezen vagy alig érthető művészet, ez a különös gondolat-
világ, a mely a szikla mélyébe búvik, hogy istenével beszélhessen,
s a mely önsanyargatásban találja az üdvösséget, a mely nem öli
meg az állatot, mert vándorútján tévelygő lelket rejt benne, de
fanatikus, borzalmas kegyetlenséggel égette meg az özvegyet fér-
jének hullájával együtt. Hol van a jónak és rossznak, hol van a
szépnek és rútnak a határa?

Meneküljünk ebből a nyomasztó, sötéten tátongó barlang-
üregből, ki az életbe, a mi világunkba, a hol az európaiak derült
világfelfogása elűzi az agyrémeket, a melyek a hinduk millióit
üldözik majdnem az őrületbe.

- Jól esett kiűzni fejemből ezeket a gondolatokat a — lóverseny-
nyel, a melyet megnéztem.

A lóversenyeket Abbácsiban — a bombayi Alagon — tartják,
a mely hely négy vagy öt vasúti állomásra van a várostól. Hogy
milyen olcsó a közlekedés, azt ezúttal is tapasztalhattuk. Az egy
óránál tovább tartó út, elsőosztályú kocsiban egy rúpiába kerül
oda és vissza és az elsőosztályú tribünjegy, a mely egyszersmind
feljogosít a mázsálóhoz való belépésre, öt rúpiáért kapható a
kalauznál.

A versenytér tribünjei úgy az egy rupiás, mint az öt rupiás,
érdekes és nagyon mozgalmas képet nyújtottak. Hogy a sok ezerre
menő tömeget nem az vonzotta, hogy melyik ló jön be elsőnek,
azt felesleges megemlíteni. Indiában is nagyon jól tudják az emberek,
hogy az egyik ló jobban fut, mint a másik, tehát egyiknek okvetlen
elsőnek kell bejönni. De vonz ám a totalizateur meg a bookmaker,
a mely két intézménynek egy cseppet sem kell szégyelnie magát
a mi hazai hasonló intézményeink előtt. Óriási tolongás volt a
pénztáraknál és ez volt talán az egyetlen alkalom, a hol hinduk
és parszik ököllel meg könyökkel taszigálták egymást, hogy hamarább
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és biztosabban leadhassák a rúpiákat. Itt már teljes mértékben fej-
tették ki az angolok az őket annyira jellemző exclusivitásukat. Ok
egészen külön tribünön állottak, külön bookmakerek körül. Az
angol tüzérezred zenekara is olyan helyen állott, mintha azt akarták

HINDU KÖZÖNSÉG A KARZATON.

volna kifejezni, hogy a bennszülötteknek ehhez a zenéhez semmi
közük, ez csupán az — uraknak szól. - "

A versenylovak arabs vagy ausztráliai telivérek, a jokeyk
azonban bennszülöttek, hinduk. Hogy miben térnek el az indiai
versenyek a mieinktől és miben áll a jokeyk lovaglási forceja, azt



MOHAMMEDANUSOK ÁJTATÜSSÁGA NAPLEMENTEKOR.





• ' , ' BOMBAY 145

csak a lóversenytéren jártas tudná megítélni. A laikus csak annyit
lát, hogy a startok itt is bosszantóan sokáig tartanak, hogy a
„finishek" izgatóak és hogy a tömeg valamennyi finishnél leírha-
tatlan óriási zajban, zsivajban és szenvedélyes taglejtésekkel „drukkolt"
a futam utolsó másodperczében, hogy azután őrült futamban
rohanjon a totalisateurhoz, vagy a frissítőket árulók sátrához. A kép
azonban, a melyet a száz- meg százféle színű ruházatú és ábrázatú
ember, asszony nyújtott, azután a rengeteg sok elegáns, sőt itt-ott
mesés fényűzéssel kiállított fogat, az első meg a hátsó bakon álló
exotikus ruházatú szolgákkal és az ugyancsak ékszerekkel mesés
pazaron díszített, meg leheletszerűén finom szövetekkel öltözött
szépségek, meg az utánozhatlan méltóságú és bájosságú angol
úrnők, továbbá a feltűnő és impozáns egyenruhás katonatisztek
— az angolok épp úgy, mint a bennszülöttek, — az felejthetetlenül
gyönyörű szép és a legérdekesebb látványosságok egyike volt,
a melyeknek egész Elő-India területén tanúi lehettünk.

Ugyancsak látványosságszámba megyén az angol nagyhatalom-
nak — indiai hadserege. Jelenleg mintegy ötven gyalog zászló-
alj, kilencz huszárezred, hatvanhat ágyúüteg és huszonhárom
tüzércsapatból áll az Indiában állomásozó angol hadsereg. Ámbár
elég tekintélyes haderő ahhoz, hogy kissé imponáljon, de azért
sehogy sem áll arányban az ország rengeteg területével vagy a
lakosság óriási számával. Hát még hajdanában, a mikor Anglia
először tette a lábát India földjére. 1642-ben jött ugyanis először
az „angol hadsereg" Indiába. Azon időben az egész „hadsereg"
•összesen két zászlóaljból állott és ezzel a fegyveres erővel kezdette
meg Anglia a négy millió négyzetkilométer nagyságú területen élő
háromszázmillió ember meghódítását. És a mint látjuk és tudjuk,
meghódította teljesen és egészen. India most úgy annyira Angliáé,
mint akár Irland vagy Skóczia.

Átlag mintegy 70—80 ezer főnyi katonaság van Indiában,
Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 19
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angolok és bennszülöttek együttvéve. Ebből a hetven-nyolczvanezer
emberből azonban ugyancsak átlag mintegy negyvenezer rendesen
szolgálatképtelen a temérdek betegség folytán, a melyeknek a helyi
és szolgálati viszonyokból kifolyólag a katonaság állandóan ki van
téve. A bennszülöttek mintegy háromnegyedét teszik ki a had-
seregnek; alig egynegyede angol. Ez az egynegyed csaknem csupán
tisztekből áll; a bennszülöttek a tiszti rangban csak a kapitány-
ságig vihetik fel. Kivételt tesznek a főrendű radsák vagy maha-
radsák, a kik a legmagasabb katonai rangot is megkaphatják, de
csak ad honores, azaz olyan értelemben, a mint például valamely
maszületett fejedelmi sarjadék, vagy valamely fejedelmi családtag
jegyese ezredtulajdonos vagy tábornok.

A bennszülöttek hadserege már jelentékenyen hatalmasabb. Ez
több, mint száz gyalogzászlóaljból áll, harminczöt huszárezredből,
hét ágyúütegből és három mineur- vagy sappeur-ezredből. A hindu
előkelőségek ifjai csak ebbe a bennszülött hadseregbe léphetnek
önkénytesen, de a kapitányi rangnál magasabbra itt sem vihetik.
Hogy az előkelő hindu fiatalság csaknem kizárólag a huszárezre-
dekbe áll be önkénytesnek, az magától értetődik. A parszik azonban
nagy előszeretettel mennek a sappeurökhöz vagy a mineur-corpsok-
hoz, a melyek körülbelül megfelelnek a mi trainezredeinknek.
Tudniillik a sappeurök is olyan se nem gyalogosok, se nem
huszárok, tehát éppen jók a — parsziknak, a kik gazdagok ugyan,,
de azért még sem — telivér urak. -

Érdekes a legénység beosztása a zászlóaljakba. Tudniillik nem
a szerint osztják be őket, hogy ki melyik kerületből vagy tarto-
mányból származik, hanem hogy milyen fajhoz vagy milyen vallás-
szektához ; tehát a szerint, hogy banián-e, vagy áriok, zsáin, már-
vári, mahratt, gudserát avagy prabu, vagy pedig a szerint, hogy
brahmán-e, vagy buddhista avagy mohammedán. Az egész hadsereg-
ben legérdekesebbek — főleg nekünk idegeneknek — a nehéz
ágyúütegek, a melyekbe elefántok vannak befogva (rendesen két
pár), meg a „tevehuszárok", a melyekből egy-két osztályt már
Adenben volt alkalmunk láthatni. De ki tudná felsorolni azt a
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temérdek válfaját az indiai hadseregnek, a melyből az össze van
állítva. Annyi tény, hogy együtt egy csoportban, a mikor az egyes
individuum egészen eltűnik és csak a tömeg látható, impozáns
benyomást tesznek és gyönyörű látványt mutatnak. Megjegyzendő,
hogy az imponáló benyomást nem az egyének teszik, hanem az
egyenruházatuk, a mely költséges, praktikus és festői szép. A mikor
a csapatok valamely közös gyakorlatra kivonultak a barakokból
— csupa szellős, tágas és páratlanul tiszta lakóhelyiségekből, — hogy
gyakorlatot tartsanak Colabahban,* olyan látványosságnak voltunk
tanúi, a mely érdekességre sok más gyönyörű látványossággal
vehette volna fel a versenyt. Illusztrálásul csak néhány fegyver-
nemet, illetőleg ezredet sorolunk fel azok számára, a kik egy vagy
más okból talán érdeklődnek az idegen katonaság iránt. Ilyenek
voltak például: a shikek, az elite gyalogezred; a legények túl-
nyomóan erős, izmos alakok, koromfekete körszakállal, sötétkék
hosszú kabátban, hosszú fehér mellénynyel, rövid térdnadrágban,
fehér kamáslival. A kabáton fehér hajtóka, aranyozott gombokkal;
fejükön hatalmas széles turbán, színes kokárdával. A gurkák: apró
termetű, nyúlánk elegáns alakok, egyszerű barna kabátban, alacsony,
fehér süveggel, lakkövvel, barna kamásliban. A pendsámok, a német
gyalogságnál szokásos hosszú barna kabáttal, térdnadrágban, kék
vagy vörös nagy turbánnal. A dobrák: nagyjában a shikekhez
hasonló termetű és egyenruházatú ezred, fehér mellény nélkül és
szakáll nélkül, óriási turbánnal a fejükön. A tiwána lándzsások,
klasszikusan szép alakok, pompás lovakon, gyönyörű uniformisban,
a mely hosszú kék kabátból, fehér nadrágból, magas lakkcsizmából
és selyem turbánból áll; fegyverzetük rövid karabély, hosszúcsövű
revolver és apró lobogóval díszített hosszú lándzsa. A tisztek a
legénységhez hasonló szabású, de finomabb kelméjű és ízléses
díszítésű uniformist viselnek. A vezényszó ugyan angol, de az utána
következő magyarázat máx hindu nyelven van mondva. A nélkül,
hogy az ember a beszédjükből egyetlen szót értene, azért a tisztek

* Colabah a szigetnek délkeleti csúcsán fekszik, a mely az északnyugati Malabar
Hillel bezárja a félköralakú Backbayt.
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és altisztek hanglejtéséből meg szemvillogásából megérti, hogy a
tiszt vagy az altiszt nem azt mondja nekik: „kérlek fiaim, kanya-
rodjatok szépen jobbra", hanem egészen azonos hangon figyelmez-
tetik a legényeket, mint nálunk például a káplár vagy a „czugs-
führer" úr.

GYAPOTVÁSÁR.

Colabahban, a mely egyszersmind Bombaynek egyik külvárosa,
nem a barakok meg a festői látványt nyújtó ezredek az egyedüli
érdekességek. A másik érdekessége alighanem kedvesebb és hasz-
nosabb Angliának. A híres bombayi gyapotgyárak és telepek tudni-
illik- csaknem mind Colabahban vannak. És hogy milyen temérdek
sok van belőlük, hogy mennyi gyár van itt, a mely kizárólag gyapot-
tisztítással és préseléssel foglalkozik, az kitűnik abból, hogy Bombay-
ből évenként átlag félmillió kilogramm súlyú gyapotot visznek ki
huszonöt millió font sterling értékben. (Magyarul ez annyi, mint
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hatszáz millió korona!) Most még képzeljük el, mit szállít India,
főleg Bombay, gyapot- és más szövött árúkban Afrikába és Ázsiá-
nak a szigeteire. így aztán érthető, hogy miért vannak Indiában
száz és ezerszámra a milliomosok, a kiknek csak a palotája meg
az ékszergyűjteménye sok millió értékű. De hogy ugyanilyen viszo-
nyok között miért pusztul el évenként sok ezer meg ezer ember
az éhségtől, azt nehéz volna megmagyarázni.

Bombaynek a másik külvárosa, Mazagun, a mely északra fek-
szik a várostól, a Bombay kikötőjében lefolyó „világvásárnak" az
elite részlete. Mazagunban ugyanis hatalmas vízmedenczék vannak
építve a hadihajók számára. Bombay kikötője ugyanis az évnek
csak bizonyos szakában, a téli szezonban mondható biztos és jó
kikötőnek, a meddig ugyanis az észak-keleti monszun tart. A mint
azonban beáll a délnyugati monszun és vele a nyári esőzés meg
a sok viharos szél, a kikötő egyszerre kellemetlenné válik. Erős
hullámzás van benne, a mely az árú ki- és berakodására nagy
mértékben hátrányos, sőt veszedelmes. Ilyenkor a hajók napokon
át kénytelenek tétlenül vesztegelni horgonyaik előtt. Ezen hátrány
elhárítása czéljából építettek Mazagunban nagy medenczéket, a
melyekben a hajók a legvehemensebb hullámzás alatt is csaknem
teljes nyugalomban horgonyoznak. De mit érnek vele a kereskedelmi
hajók, ha az arisztokratikus hadihajók egészen maguknak foglalják
le azokat? A hadihajók forgalma ugyanis olyan nagy Bombayben,
hogy rendesen annyi hadihajó van együtt, hogy a terjedelmes
medenczéket egészen elfoglalják.




