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Tizennégy napi időzés után a „British India Steam Navigation
Company" egyik hajóján, a Punduán folytattuk az utat azzal a
tervvel, hogy körülhajózván Elő-Indiát Kalkuttáig, onnan vagy
Rangunba (Birmában), vagy egyenesen Singapurebe indulunk, a
szerint, a mint az idő- és a hajózási viszonyok megengedik. A
British India Company hajói ma már jelentékenyen hanyatlottak,
a mióta a szárazföldet keresztülmetsző vasutak legyőzhetetlen konkurrencziát hoztak létre. A mióta az emberek a Bombayből Kalkuttáig
terjedő utat hatvan óra alatt tehetik meg vasúton és negyven óra
alatt Madrasban lehetnek, még pedig — a mint láttuk — igen
olcsó árban, azóta az Indiát körüljáró gőzhajók jelentősége igen
nagyot csökkent. Hasztalan erőlködés volt a menetdíjat még olcsóbbra
leszállítani; nem használt semmit. A bombay—goai útért, mintegy
kétszáznegyven t. m., a bennszülöttek a III. osztályon egy és egynegyed rúpiát (körülbelül két koronát) fizetnek; mi az I. osztályon
másfél fontot fizettünk. Az utasok eliteje azért tetemesen megcsökkent és a British India Company hajóit főképen a bennszülöttek
veszik igénybe, a kiknél nem a „time is money", hanem a „money
is only money" jut érvényre.
Ennek a „kisebb értékű" közönségnek megfelelően a hajók
berendezése és az utasok ellátása is — csekélyebb értékű. Rendesen régi kimustrált hajókat osztanak be erre a vonalra és ennek
megfelelően a hajó vezetői és személyzete sem egészen „first
rate"-beliek. A turistának azonban, a kinek időbeosztása folytán
az idő nem drága és a kit nem valamely sürgős „business" hajszol,
hogy minél előbb érkezzen például Pondicherybe, Madrasba
20*
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Kalkuttába, hanem ellenkezőleg, a kinek az egyes állomásokon való
minél hosszabb veszteglés van ínyére, annak a British India Company
hajói a legnagyobb mértékben megfelelnek. így volt a mi esetünkben is; „mi várhatunk", mi nem sietünk. Tehát rajta, előre a
Punduával.
A Pundua azonban sehogy sem ment előre, azaz hogy igazán
kissé nagyon is lassan. Utunk csaknem folytonosan közel a parthoz
vezetett, mindig annak láttávolában. A part túlnyomóan hegyes
vidék. Az a hosszú hegyláncz — a nyugoti Ghat- vagy Sayadhrihegység — a mely párhuzamosan fut a nyugoti parttal le India
déli csúcsáig, a Cap Comorinig, Bombayn alul majdnem a tengerpartig nyúlik le lépcsőzetes gerinczeivel. Míg odabennt, az ország
belsejében a hegyek jelentékeny magasságot érnek el — a Kudare
Mukha például Mangalurenál majdnem kétezer méter magas — a
partig kifutó hullámok már csak lankás halmok. A kép ennélfogva
meglehetősen egyhangú; a kimagasló csúcsok meg a közöttük fekvő
szokásos teknőszerű mélyedések egyáltalában hiányoznak. Kárpótlásul azonban szórványosan fantasztikus alakú bazalt-sziklák láthatók
vagy alacsonyabb sziklatömbök, a melyek olyan meredekek, mint
a kőfal. Átlag buja növényzet borít mindent (igaz, hogy éppen az
esős időszakra esett az utunk). Helyenként az alacsony halmokkal
borított földnyelvek benyúlnak a tengerbe, a melyeknek egyik-másika
csak kopár barnás-vörös szikla ugyan, de átlag pálmákkal és eleven
zöld fűvel vannak borítva.
A dél-nyugoti monszun erős hullámzása lehetetlenné tette, hogy
a Pundua valamennyi kikötőt meglátogasson, a melyek a menetrendjébe (feltételesen) fel voltak véve. Télen, az észak-keleti monszun
idejében, ezeket rendszeresen meglátogatja. így tehát Goaig csupán
hat kikötőt látogattunk meg igen rövid időre, többnyire egy-két
órára. A meglátogatott városok jelentéktelen helységek, a melyeknek
nincs is kikötőjük, csak nyilt öblük. Még Magiri is, valamennyi
között a legnagyobb, szintén csak jelentéktelen kis város. Egyik
úgy hasonlított a másikhoz, mint nálunk például az ugyanegy
székbeli székely faluk egymáshoz; alig lehet őket egymástól meg-
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különböztetni. Többnyire terraszszerűleg emelkednek a parti domb
lankás oldalára; a hegy tövében rendesen valamely várnak régen
omladozó romjai láthatók, egészen benőve burjánnal és dudvával.
A partokon pedig a typikus hindu kunyhók: vályogból és szalmából összetákolt gyenge alkotmányok, befedve nagy pálmalevelekkel.
A harmincz órai út Bombaytől Goáig éppenséggel semmi változatosat nem nyújtott. A hajónkon lévő harmadosztályú utasok
— lehettek mintegy négy-ötszázan — olyan apathikus nyugalommal viselkedtek,

mint ha nem is utasok, hanem portékák lettek

volna. Ilyen körülmények között egyedüli szórakozást a hajóforgalom nyújtott, a mely talán az egész Indiai-óceánon sehol sem
olyan élénk, mint éppen ezen a parti-részleten. Igen sok halászbárka keresztezte az utunkat. A halászbárkák csodálatos ellentétben
állanak a jámbornak és szelídnek ismert hindukról alkotott felfogásainkkal. A canoek alakja ugyanis olyan, hogy az ember okvetlen
merész és bátor embernek kell hogy tartsa azt az embert, a ki ilyen
lélekvesztővel neki mer menni a tengernek. A canoe ugyanis' egyetlen kivájt fatörzsből áll; hogy a hengeralakú jármű fel ne billenjen,
párhuzamosan vele és mintegy másfél méterre tőle valamivel vékonyabb és rövidebb, másik tömör fasudár van két ívalakú rúddal
hozzákötve. Ez az „egyensúlyozó" fatörzs tényleg olyan biztossá
teszi a máskülönben rendkívül ingatag járművet, hqgy az a legerősebb hullámzást is pompásan állja. A canoek személyzete rendesen két ember, az evezőjük rövid és tojásdadalakú, a mely egyszersmind a kormánylapátot is helyettesíti. A két ember nehéz
munkát végez; tudniillik egyszerre kell evezniök és halászniok.
Az az alak, a ki a canoe orrán állva dobja ki a nehéz hálót,
miközben a parányi csónak igazán dióhéjként himbálózik a hullámokon, pompás szoborhoz lehetne modell. Az alak izmos és erős;
meglátszik rajta, hogy az egész életét künn a sík tengeren töltötte
az elemekkel való folytonos küzdelemben. A halászok

csaknem

egészen meztelenek; csak a csípőjükön van tenyérnyi széles öv
a czombok körül csavarva. A hullámzástól nedves, fekete bőrük
ragyog a napfényben és a nehéz háló kidobásával járó test- és
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karmozdulataik olyan plasztikusan szépek, az erőkifejtés olyan szép
izomjátékot hoz létre, hogy nemcsak a műértő szobrásznak vagy
az anatómiát ismerő orvosnak nyújtanak szép látványt, hanem a
laikusnak is.
Hanem azért mégis igen jól tette a Pundua, hogy végre-valahára betért Goa kikötőjébe, a mely a partmenti sceneriák után nem
remélt szépségben tárult fel előttünk.

A tropikus növényzetnek kisebb szabású paradicsoma tárul fel
az ember szeme előtt, a midőn az Óceánról betér abba az öbölbe,
a melyet egyoldalról a Point Aguado, a másik oldalról Point Marmagao zárnak be. A két földnyelv között, az öböl közepén egy kis
sziget fekszik és ezen, egymáshoz tőszomszédságban, két városka.
Az egyik Pandzsim vagy Új-Goa, a másik város Ó-Goa. Míg a
Point Aguadon a szép villák és a szellős bungalók kaczéran kandikálnak ki a körülöttük elterjedő parkokból, Pandzsimból és Ó-Goaból
semmi sem látszik. A sűrű és buja növényzet — akáczok, palmyrapálmák, tamarindák, flcusok és banánok — tökéletesen elborítanak
mindent. Az öbölben meg a szigeten fekvő három város barátságosan
megosztozik a szerepeken. Ó-Goáé a múlt; a régi szép portugallus
időkben Ó-Goa volt a központja annak a területnek, a melyen
fekszik; Pandzsim jelenleg dominálja a helyzetet, a jövő azonban
határozottan Marmagaoé a Point Aguadon, a mit irigy szemmel néz
ugyan Új-Goa, de nem tehet róla; nem rajta múlik. Az a vasút
ugyanis, a mely Elő-India nyugoti partjáról átmegy részben a keleti
partra Madrasig, másrészt fel északra, Bombayn keresztül Kalkutta
felé, Marmagaoból indul ki. És hogy mit teszen az, hogy ez a nagy
forgalmú „West India Portuguese Railway" honnan indul ki, az
gondolható. „Hinc ill lacrimae".
Részben ezen jelentőségének megfelelően, másrészt pedig azért,
mert Goa nyilt öble a nagy hajóknak nem nyújt elég biztosítékot,
ennélfogva a Pundua nem Goa felé, hanem Marmagao kikötőjébe
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tart, a melyet az Óceán hullámai elől meglehetősen imponáló védőgát
zár el. Marmagaoban azonban most még jóformán semmi sem volt;
meg kellett elégednie azzal, hogy az övé a jövő. A vasúti állomáson
és a hivatalnoki kar villáin kívül csak a bennszülöttek kunyhói és
kisebb fajtájú templomai állottak rajta.
Tekintettel a rövid tartózkodási időre, nem sok időt vesztegeltünk
a kikötőben, hanem hamarosan áteveztünk Pandzsimba és onnan
Ó-Goába. Pandzsim régen látott kedves emlékekét újít fel bennünk.
Hogy az emlék „kedves", ez azt mutatja, hogy az embernek az
emlékezés többnyire kedves, még akkor is, ha azok az események,
tárgyak vagy dolgok, a melyekhez az emlék fűződik, annak idejében
nem voltak különösen kedvesek.

A pandzsimi főtér, közepén a

főtemplommal, a sok kisebb templom, a széles utczák apró egyemeletes hazakkal, a melyeknek némelyikén meglátszik, hogy egykoron klastromok voltak, a színes porczellánnal kirakott homlokzattal
élénken emlékeztetnek dél-amerikai és afrikai utunknak azon pontjaira,
a hol portugallusok laknak. A város, a melynek mintegy tízezer
lakosa volt, és a melynek egyetlen kimagasló épülete a kormányzói
palota, a Mondavó folyó

partján fekszik. Innen tovább menve a

szomszédos Ó-Goába, az út mindenütt a folyó partján vezet. Az út
gyönyörű, helyenként felséges. Csupa tamarindák, kókuszpálmák,
bambuszok és bananák között haladunk. A fák közvetlen a folyó
partjáig érnek; ágaikkal beárnyékolják egyrészt a folyó vizét, és a
mi ennél sokkal üdvösebb és kellemesebb, a kocsiutat is.
Hogy mekkorát tud zökkenni valamely nemzet egykori dicsőségéről és hogy miként tud tönkre menni egy egykori nagyhatalom,
azt talán sehol sem tapasztalhattuk oly szemmel láthatólag, mint
éppen Goában. Goa volt a portugallusok egyik alaplépcsője ahhoz
a nagysághoz, a melyre felfedezéseik

és hódításaik útján jutottak.

Ez a kiinduló pont — Goa — ma csak elpusztult rom. Az utczák
és terek gyeppel meg dudvával vannak benőve, a „paloták" üresek,
kopárak, a vakolatuk lehullott, az ablakok hiányzanak és emberek
sincsenek. Abban a városban, a melynek egykoron százezernél több
lakosa volt, a mely hely a kelet-indiai kereskedelemnek első és.
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jelentékeny góczpontja volt, ma csak itt-ott lézeng egy-egy sápadt
arczú fehér, arczán a betegség félreismerhetetlen

nyomaival, hol

pedig a bennszülöttek lézengő csoportja, piszkosán öltözve, beesett
arczczal, kiálló bordákkal. Európai nagyon

kevés él Goában, a

lakosság részben „goanes"-ekből — hindu és portugál keverékből
(eurázokból) áll, nagyobbára pedig hindukból, a kik mind kereszténvek.

RIZSHAKTOLÁS.

Az a kapu, a melyen Vasco da Gama győzedelmesen bevonult,
még ma is fennáll és azzal tisztelik az emlékét, hogy minden új
kormányzó, a kit Portugáliából a gyarmatra küldenek, ezen a kapun
lép a város területére. Az egykori száz- meg százezer négyzetkilométernyi birtokból ennyi maradt meg a portugallusoknak. Odafent,
Bombaytől északra is van két telepük, Damao és Diu; jelentőségük
azonban éppenséggel semmi. A templomokban érdekes régiségek és
értékes szentképek vannak még ma is. Az egyikben Szent Ferencz
Xavér

csontjai porladoznak; ezüst koporsója fölé II. Ferdinánd,

toscanai nagyherczeg emeltetett díszes emléket. Hogy Xavéri Szent

161

GOATÓL PONDICHÉRYIG

Ferencz a „szent" tituluson kívül polgári és katonai czímeket is
viselt, azt szintén Goában tudtuk meg. Érdemes elmondani, hogy
Szent Ferencz miképen jutott ezekhez a polgári és katonai kitüntetésekhez. 1683-ban egy erős mahratt csapat támadta meg Goa

AZ ÚJ NEMZEDÉK.

városát és a város már majdnem megadta magát a túlerőnek.
A mikor a veszély elérte a tetőfokot és a fanatikus mahrattok
nagyon erősen döngették a keresztény város kapuit, a gyarmat azon
időbeli kormányzója, Alvar gróf, elment Xaveri Szent Ferencz
templomába, odalépett az oltár elé, letette az összes katonai díszét
meg a rangját mutató jelvényeket a fegyvereivel együtt és felkérte
Xavéri Szent Ferenczet, hogy legyen olyan szives és „vegye át
tőle a kormányzói tisztséget meg hivatalt és óvja meg a várost a
pogány ellenség elől". A jószívű Szent Ferencz, ámbár néhány
évtized óta pihent ott lent a templomban, a hűvös kriptában, megDr. Gáspár F.: A föld körül III.
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hallgatta Alvar gróf kérését és —

raegvédelmezte

Goa városát.

Ugyanis míg a portugállus kormányzó a templomban Szent Ferenczhez folyamodott, időközben künn a falakon kívül megjelent Auranzgeb
szultán az ő hatalmas seregével és szétverte a várost ostromló
mahrattokat. Ezen idők óta Xavéri Szent Ferencz egykori

apostol

a „szent" czímen kívül „India alkirálya és portugállus altábornagy"
czímet is viseli.
Érdekesek a főtemplomban felhalmozott gyűjtemények.

Első

sorban kiemelendők az eddigi kormányzóknak életnagyságú

fest-

ményei,

kezdve

Vasco

da Gamán és

Almeidán;

másodsorban

pedig azon kínzó eszközöknek gyűjteménye, a melyeket az inquisitio idejében alkalmaztak a bennszülöttek erőszakos megtérítésére.
Hogy milyen sokat ártottak ezek a kínzó instrumentumok annak
idejében a keresztény vallás terjedésének,

az meglátszik

a mai

Indián, a hol szép szóval, gyöngédséggel és meggyőzéssel sokkal
több eredménynyel működnek a missionáriusok, mint annak idejében
az inquisitio.*
Jóllehet a portugállus nemzet valamennyi gyarmaton hamar és
könnyen egybeolvadt, azaz összekeverődött

a bennszülöttekkel, de

sehol sem tették ezt olyan általánosan, mint éppen Elő-Indiában.
Goában még az eurázi is egészen portugállusnak érzi magát. Európaiasan öltözködik, európai életmódot folytat. Miután azonban maguk
a „telivér" portugállusok

is meglehetős

indolentiával

viseltetnek

minden iránt, nem csoda, hogy a keverékek ezen tekintetben túltesznek az eredeti mintán. Lusták, hanyagok és indolensek minden
iránt, a mi körülöttük történik. A háznak egyrésze bedől például;
nem tesz semmit, átköltöznek a ház megmaradt részébe; vagy pedig:
az udvart benövi a dudva meg a fű, a melyben akárhányszor kígyók
és skorpiók tanyáznak. Azért nem vágják ki a füvet és nem irtják
a dudvát. A kígyótól meg a skorpiótól pedig nem félnek;

hiszen

* Mint történelmi kuriózum megemlítésre méltó az, hogy a mikor a portugállusok
először jöttek India földjére — mint első európaiak — Goa környékén már keresztényeket találtak. A néhány ezer emberből álló szekta hívei, időszámításukat Krisztus után
a második századig vezették vissza.
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kövekkel kirakott járda vezet a kaputól a ház küszöbéig, tehát nem
lehet baj. Azon kívül pedig czipő van a lábukon. Hát kell-e még
több óvintézkedés kígyómarás meg skorpió-csípés ellen ? A marmagoi
vasút azonban, ez a nagyszabású modern vállalkozás, mégis a
mellett szól, hogy: igenis törődnek a „gyarmat" jóvoltával és összeköttetésbe hozzák a fontosabb góczpontokkal. Ez igaz; de az is
igaz, hogy a vasutat — bombayi angol vállalkozók építették, a
kiknek óriási nehézségeket kellett leküzdeniök, a míg a portugállus
gyarmat vezetői az ehhez való engedélyt — megadták.

Goa és Kalikut között, a mely két város között mintegy háromszázötven t. mértföld hosszú az út és a Punduának két napjába
került, a part jóformán sehol sincs megszakítva. A Sayadhri hegység ezen a parti részen egészen a tengerpartig jön ki; az alakzata
is változatosabb és mert az eddig bazalt hegység Goán alul gneisz
hegységgé alakul, a kép is más volt, a mit most nyújtott. Virulóbb
a lombozat és hosszú mértföldeken végig a part egyetlen gyönyörű
szőnyegként terült el előttünk. A karcsú sudarú és kis koronájú
kókuszok typikus trópusi jelleget adnak a mindenképen érdekes
képnek. A hajózás sokkal élénkebb volt, mint Bombay és Goa
között. Jobbra tőlünk esett ugyanis az a nagy szigetcsoport, a
Laccadiva archipelagus,* a mely számos apró és még apróbb szigeteivel átnyúlik a délre alatta fekvő Malediva-csoportig, a melynek
számos apró szigetei viszont csaknem egyenes vonalban folytatódnak
le a Chagos (cságosz) archipelágusig. A nagy élénkség ezen a parti részleten onnan ered, hogy India nyugoti partja meg ezen sziget-csoportok
között, de főképen a Maledivákkal igen élénk a helyi forgalom, a
mennyiben helyi forgalom alatt a bennszülöttek nagy vitorlás bárkái
* Laccadivák hindu nyelven annyi mint: Laksa Dripa, azaz százezer sziget.
Pedig dehogy százezer; összesen tíz nagy és mintegy hatvan-hetven apróbb szigetbői
áll a csoport. Nagyobbára alacsony korallzátonyok, a melyeknek még a gyűrűalakja
is mutatja, hogy korállképződmények. (A korallzátonyokról később bőven lesz szó.)
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meg az apróbb lélekvesztők ide-oda keresztezése értendő. A Maledivaszigetek körül a tenger rengeteg haldús, valamint a kauri kagylókat
is óriási mértékben halászszák.

Ezért kell a sok

munkáskéz

a

Malediva-csoporton.
A milyen szigetdús az említett két csoport, olyan egyöntetű
és egységes India partja.

Csaknem megszakítás

nélküli

egyenes

vonalban húzódik Goától Kalikutig; sehol egy öböl vagy kiszögellés.
A part itt is zöld szőnyeghez hasonlít, a melynek színpompáját emeli
a háttérben magasra nyúló Nilgherry gerincze. A hol ennek a hegynek
egyik nyúlványa — a Ghats Point (gétsz pojnt) — a tengerpartig
húzódik, ott egy földnyelve benyulik a tengerbe és ennek a védelme
alatt fekszik nyilt öbölben Kalikut. Az Óceán felől nézve az öböl
körüli partnak nincs egyetlen kimagasló vagy másképen jellemzetesrészlete, a mely némely parti vidéken óriási előnyére válik az öblöt
kereső hajósoknak. Még a mi időnkben is, a mikor pontos és finomul
részletezett térképek állanak a kapitányok rendelkezésére és már az
öböl közelébe jutottak, még akkor is nehéz megtalálni az öböl
bejáratát, annyira lapos a part és úgy el van borítva a buja növényzettel. Most képzeljük el Vasco da Gamának helyzetét, a ki négyszáz
évvel ezelőtt Lisboából kiindulva, csaknem egy esztendeig kóborolt
az Atlanti- és Indiai-óceán viharos vizein, a mikor térképek, hajózóműszerek és iskolázott kalauzok segélye nélkül megkerülte a „Cabo
Tormentosot" (a Viharfokot Afrika csúcsán), végig haladt a Mocambiquei áram ellenkező áramlásain meg örvényein és csupán

egy

arab pilotnak bizonytalan, mesékkel teleszövött fantasztikus adataira
támaszkodva vitorlázott át Kelet-Afrika partjairól Elő-Indiába, hogy
megkeresse

Kalikut bejáratát.

És minő segélyeszközök, micsoda

hajózó műszerekkel, milyen személyzettel! Az azon időbeli karavellák
pedig olyan minőségűek voltak, hogy ma talán még dongát sem
szállítanának ilyen törékeny járművön. Bizony, Vasco da Gama
egyike volt a legnagyobb hősöknek!

GOATOL

POND1CHÉRYIG

165

Hogy Kalikut nagy város, jelentékeny kereskedelemmel és hogy
száz- meg százezer négyzet kilométer területű kerületnek a fővárosa
és hogy mintegy hetvenötezer lakosa van, az nem látszik meg sem
a városon, sem az öblön, sem a környékén. Kivévén a kiszállóhidat, azt a nagy és erős vasalkotmányt, a mely mélyen messze

„BETLEHEM" NŐI KÓRHÁZ KAL1KUTBAN.

benyulik az öbölbe — mondhatni az Indiai-óceánba — meg a fák
közül itt-ott kimagasló •gyárkéményeket, semmi sem mutatja a nagyváros képét. A dús lombozató fák meg a sűrű növényzet tudniillik
elborítanak és befednek mindent, a házakat, az utczákat meg a
gyárakat. A tenger partján csupán néhány hivatalos épület áll, s
a kikötő forgalmából élő emberek házai; a város többi része messze
benyulik a szárazföld felé. Az utczák szélesek, tiszták; a házak
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tetszetős külsejűek, meredek magas fedéllel, mintha rendkívül bő
esőzés ellen lennének építve. Minden ház, villa vagy hivatalos épület
parktól van körülvéve, a mely olyan sűrű, hogy az épületből csaknem semmi sem látszik. Még az indóház is, a honnan a Madras
felé vezető vasút indul, pompás park közepén áll.
Kalikut bennszülött lakossága két egymástól nagyon eltérő népfajra oszlik, a melyek úgy ethnographikus, mint vallási szempontból egymástól nagyon távol állanak. Az egyik rész malabárokból áll, a
mely néptörzs a dravidák nagy néptömegéhez tartozik és a kikhez
különben egész Dél-India — és a szomszédos Ceylon szigetének

—

a lakossága is tartozik.*
A lakosság másik része mopiláhkból áll, a kik az egykor itt
letelepedett araboknak az ivadékai. A malabárok természetesen mind
brahmanok (egy-kétezer keresztény kivételével), a mopiláhk pedig
kivétel nélkül mohammedánusok. A mennyire a két faj megegyezik
abban, hogy fanatikusán ragaszkodik az ősök vallásához, a mely
fanatizmusból kifolyólag a két vallás hívei akárhányszor véres kimenetelű

csatákat

rögtönöznek

egymás

ellen,

annyira

eltérők

külsejükben és faji tulajdonságukban. A mopiláhk ugyanis köpczös,
zömöktermetű emberek; az arczuk világos-barna, öltözetük hosszú
fehér burnus és tekervényes turbán. A hajuk és szakáluk hosszú,
koromfekete; csaknem kékesen fénylő. A ma.labárok pedig — kevés
kivétellel — olyanok, mint a hinduk nagyrésze: gyengék, véznák,
a ruházatuk szegényes

és piszkos. Hajuk, szakáluk nincs; azaz

hogy van, csakhogy leberetválják és csak a tarkón hagynak

meg

egy kontyba kötött tincset. A malabárok vagy hajadonfővel járnak,
vagy pedig ha már tesznek kalapot a fejükre, hát akkor nagyon
exotikus formájút

használnak. Tudniillik pálmalevelekből

henger-

alakú magas kalapot formálnak, a melynek a teteje napernyőként
borítja be az egész alakot. A mopilah és malabár asszonyok között
is nagy a különbség. A mopiláh nők bár mohammedánus vallásúak,
nem fátyolozzák el az arczukat, hanem szükség esetében a man* A dravidák érdekes népfajáról bővebben lesz szó, a mikor Ceylon szigetének
lakosaival fogunk megismerkedni.
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tillaszerű lenge kendővel fedik el az arczukat. Ez a „szükség esete"
akkor áll be, ha a mopilah nő más vallású bennszülöttel, vagy európaival, vagy bármilyen más „tisztátalan" lénynyel találkozik és a
találkozás ki nem kerülhető. A malabár nők hasonlíthatlanul szebbek
mint a mopilah asszonyok, sőt annyira szépek, hogy csaknem érthetetlen, miképen

lehet a férflivadékuk

olyan kellemetlen

külsejű,

a minők a malabár férfiak. Úgy látszik azonban, hogy a szemérmetességet eltanulták a mopilah asszonyoktól. Tudniillik, ha malabár
nők idegen férfiakkal

találkoznak, hát ők is láthatatlanná teszik

magukat, a mennyiben egyszerűen — hátat fordítanak az idegennek.
A két népfaj jellem- és vallásbeli különbözőségéből

kifolyólag

sok fejtörést okoz közös urának, az angoloknak, a kik — mint már
többször láttuk — a bennszülött alattvalók vallási meggyőződésével
szemben, bámulatra méltó tapintatot és elnézést tanúsítanak. A mopiláhk ugyanis fanatikus mohammedánusok; talán az iszlámhoz tartozó
valamennyi népfaj között a legfanatikusabbak és legintoleránsabbak.
Többször megtörtént már, hogy minden előzetes ok nélkül megtámadták a brahmánokat — a malabárokat — és őrjöngő dühösséggel gyilkolták le ezeket. Ha a harcz esélyei megkívánták, ugyanilyen őrjöngéssel áldozták fel önmagukat. A háborúskodás a két faj
—

helyesebben: a két vallás hívei —

van. A mopiláhk az aggressusabbak.

között ma is napirenden

A támadást rendesen avval

kezdik, hogy megszentségtelenítenek valamely hindu pagodát, hogy
ezáltal' a legmagasabb fokban felingereljék

a máskülönben nyugodt

temperamentuma hindukat, a kikre nézve viszont ez a lehető legnagyobb sértés és meggyalázás. A pagodák ugyanis a hinduk —
Achilles-sarkai.

Ha aztán az Eris almája eldobatott, azaz ha a

mopiláhk tényleg megfertőzték a hindu templomot, például azáltal,
hogy annak az udvarán lévő rituális fürdőbe valami dögöt dobnak,
vagy megszentségtelenítik

magát a templomot valamilyen

brutális

módon, akkor a két fanatizált ellenséges tömeg egymásnak rohan, és
százával, sőt ezrével gyilkolják egymást. A mopiláhknak egy ilyen támadása alkalmával történt — 1884-ben — hogy az angol katonaság elől
visszavonuló mopiláhk egy pagodába menekültek, a honnan semmi
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módon sem voltak kihajthatok. Az angol hatóságok azonban nem
tűrnek ellentmondást; a milyen türelmesek és elnézők, ha kell,
vagy a meddig lehet, éppen olyan erőszakosak és kíméletlenek akkor,
a mikor az ország békéjéről, vagy az angol tekintély csorbíthatatlanságáról van szó. így tettek most is. Aknákat fúrtak a pagoda
alá, ezeket megtöltötték dynamittal és a mikor a hindu trombitás
harmadik jelzésére se jöttek elő a mopiláhk, egyszerre a levegőbe
röpítették az egész pagodát a bennszülött néhány száz lázadóval
egyetemben.

Indiának alig van olyan városa, a mety egy vagy más szempontból nem lenne érdekes az idegennek. Ilyen érdekessége

van

Kalikutnak is, a melynek történetében a Vasco da Gama neve határozottan a legérdekesebb szerepet játsza. Kalikut még ma is kedvencz területe a tigris-vadászoknak. Ennek az a magyarázata, hogy
a vadászoknak nem kell valami nagy utat megtenniök a parttól
befelé, hogy elegendő vadállományra akadjanak, másrészt pedig az,
hogy a közeli Nilghery hegység sűrű növényzettel borított völgyeiben és búvó helyein ma is bőségesen akad tigris. Ebből a körülményből következik az is, hogy Kalikut vidékén nagyszámmal tartják
a szelídített vadászelefántokat, a melyekkel tudvalevőleg a tigrisekre
vadásznak. A kalikuti garnizonnak — pontosabban mondva a Colonyhilli garnizonnak, a mely mintegy négy-öt kilométerre esik Kalikuttól
— alig van egy fiatalabb tisztje, a kinek a lelkét nem — emelné
egy-két elejtett tigris. A csak „közönséges" tigriseket elejtett „puskás"
fölött magasan áll az a „vadász", a ki már „man-eater"-t (emberevőt) ejtett el. így nevezik azokat a tigriseket, a melyek valamely
falu közelében tanyázva, már egy-két tuczat bennszülöttet marczangoltak széjjel. így közbeszúrva

megemlítjük,

hogy ezek az

úgy-

nevezett „emberevő tigrisek" temérdek bajt okoznak India egyes
területein. Megtörténik akárhányszor, hogy egy falunak az egész
lakossága elköltözik, csakhogy meneküljön a közeli

dsungelekben

A DZSINGELEK KÖZT.
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tanyázó tigris karmai elől. Dél-Indiában ismernek egyes tigriseket,
a melyekről egész pozitive állítják az emberek, hogy már 120—150
embert pusztítottak el. Jóllehet a legmesszebbmenő intézkedéseket
követik el, hogy lépre kerítsék a gyilkos bestiát és jóllehet néhány
száz emberből álló vadászcsapat kerekedik fel az illető tigris elfogására vagy lepuskázására, a dsungelekben bujkáló tigris mindig
kikerüli a hálókat meg a többi csapdákat. Az ilyen emberevőnek a
vadászata — szakemberek állítása szerint — annyival veszedelmesebb a közönséges tigris vadászatánál, mint a mennyivel könnyebb
„lelőni egy tehenet az udvaron, vagy vadbikával küzdeni künn a
szabadban".
A másik sajátossága Kalikutnak, hogy minden parasztnak a
háza egyszersmind malom is, még pedig száraz-malom. Kalikut
kivitelében ugyanis a kókuszolaj kivitele játsza a főszerepet.*
Kalikut és egész környéke jóformán egyetlen kókusz-erdő. A malom
berendezése a lehető legegyszerűbb száraz-malom. A préselő helység
pálmalevelekkel fedett nyitott szérűből áll, a hajtóerő pedig egy
vagy két apró sovány ökör, a melyek körbe forogva hajtják a köveket,
a melyek között kisajtolják a kókúsznak előbb szétvagdalt és aztán
a napon megszárított fehér belét.
Nem érdektelenek azok a nagy vízraedenczék sem, a melyek
— úgy mint Indiának legtöbb városában — itt is minduntalan
feltűnnek a legsűrűbben lakott városrészekben is. A nagy medenczében, akárhányszor csak piszkos vizű tóban, a nap minden szakában
fürdenek az emberek; a férfiak az egyik részben, a nők és gyermekek csak valamivel odébb, minden választék nélkül. Hogy a
fürdés nem tisztasági vagy hűsítő czélból történik, hanem rituális
jellegű, azt az eddig elmondottak után felesleges megemlíteni.**
De ugyanakkor fürdenek a — tehenek meg a bivalyok, és ugyan* Terem azért itt. kávé, bors, gyömbér és kardamum is annyi, hogy száz meg
száz hajót terhelnek meg velők évenként, de a kókusz a fő.
** Láttuk már Bombayben, hogy mi czélból történik. (A hinduk rituális fürdőzéséről meg mosakodásáról bőven lesz szó, ha a hinduk szent folyóján, a Gangesen
leszünk).
Dr. Gáspár F.: A föld körül. III.

22

170

GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

abban a medenczében mossák a fehérneműt is. Azt a fehérneműt,
a melyet a kikötőben tartózkodó utasok adnak ki mosásba és ugyanannak a tónak a vizéből merítik az emberek az — ivóvizet is. Hogy
milyenek lehetnek a város egészségügyi viszonyai, az ezek után
könnyen elképzelhető.
Az

az egy

nap, melyet a Pundua Kalikutban

töltött, az

unalomnak megtestesülése volt. Nekünk, átutazóknak legalább az
•a vigasztaló reményünk maradt, hogy ma este már szabadulunk
innen. De milyen lehet az élete azoknak a fehéreknek — katonáknak, kereskedőknek, hivatalnokoknak és missionáriusoknak — , a kik,
ha nem is az egész életre, de legalább néhány évre vannak ide
lekötve. A forróság és nedvesség rettenetes; hat hónapon át, a délnyugoti monszun alatt, az emberek bőre egyetlen perezre sem száraz,
hanem folyton izzadságtól borított. Lakásukat feleszi

a penész;

minden, a mi bőr, ujjnyi vastag penészlepellel van borítva; a mi
pedig fém, azt megeszi a rozsda ez alatt a hat hónap alatt. Az ételek
olyan gyorsan romlanak, hogy a mit -a tiffinnél

meg nem ettek

délben, az estére már megromlott. A bőrük tele van a szúrós,
roppantul viszkető „preakling heat "-tel, a hőség-küteggel, este pedig
agyonkinozza őket a mosquitó. Mindjárt naplemente után tömegével
lepik el az utczákat, az udvarokat a különböző fajtájú

denevérek,

a melyekből egy-két tuczat akárhányszor a lakószobákba repül be.
Ezrével és ezrével röpködnek hangos szárnysuhogtatással

ezek a

fekete alakok, a melyek a nappalt sötét rejtekeikben, zugokban vagy
pinezékben aludtak át. Néhány fajtája

a denevéreknek a nappalt a

faágakba kapaszkodva aluszsza át; bizonyos fajtájú fát úgy ellepnek,
hogy azokon tenyérnyi hely nem marad üresen. Képzelhető, hogy
a mikor a, forró nap elteltével a valamivel enyhébb esthomálylyal
együtt megjelennek ezeknek a fekete lényeknek ezrekre menő tömegei,
minő kellemes lehet a tartózkodás a verandán vagy az udvaron.
A kikötő-viszonyok

pedig olyanok, hogy az évnek négy-öt

hónapján keresztül, a mikor ugyanis a délnyugoti monszun idejében
az öbölben irtózatos nagy a hullámzás, a hajók közlekedése jóformán teljesen szünetel. Az egészségügyi viszonyok pedig mindezeknél
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még nyomorultabbak. A bombayi pestist itt is nagyon jól ismerik,
a cholera pedig csaknem sohasem szünetel. A hatvanöt,-hetvenezer
lakosú városban az évnek több szakában járványként dühöng a

GYÜMÖLCSCSEL MEGRAKOTT KÓKUSZPÁLMA.

cholera; a dysenteria és a malária pedig, a melyekben évenként
„csak" néhány száz ember pusztul el, azok nem is jönnek tekintetbe.
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Cochinnal (kocsin), a Pundua legközelebbi kitűzött állomásával,
nem volt szerencsénk. Ámbár Bombay után Cochin kikötője a legbiztosabb az egész nyugoti parton, még sem mehettünk be. A monszun
ugyanis olyan óriási hullámzást idézett elő az egész part hosszában,
de főképen Cochin közelében, hogy egyszerűen lehetetlen volt a
közelébe jutni. A Punduának valószínűleg nem is volt fontos elintézni valója a kikötőben, mert a parancsnoka a legcsekélyebb tétovázás
nélkül egyszerűen törülte a programmjából. Nekünk sem okozott

A KENYÉRFA GYÜMÖLCSE.

valami nagy bánatot „Cochin elesése". Mielőtt ugyanis

valamely

kikötőbe érkeztünk, mindenkor jó előre tájékozódva voltunk a felől,
hogy mi az illető város érdekessége, vagy mi benne a megnézni
való. Ezúttal nem volt mit sajnálnunk: Cochin sem történeti, sem
ethnographiai szempontból nem nyújthatott volna újat vagy érdekeset.
Egyszerű kikötő város, a milyen India két partján néhány tuczat
van, és éppen úg3r, mint azok, kiviteli helye a belföldi termékeknek: kókuszdiónak, kókuszolajnak, koprának, borsnak, gyömbérnek,
jutának stb.
Egyetlen híressége azonban mégis van: Cochinban él aránylag
a legtöbb keresztény hindu és itt élnek legszámosabban a zsidók,
a kik különben egész Elő-Indiában együttesen is nagyon kevesen
vannak.
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A nem épen elsőrendű Pundua útja Elő-India déli csúcsának, a
Cap Comorinnak megkerülésével nehéz, kellemetlen és időnként veszedelmes jellegű volt. A dél-nyugoti monszunt annál erősebbnek találtuk,
minél mélyebben haladtunk délre. A Cap Comorin megkerülése
után irányt változtattunk. Előbb, míg India nyugoti partjain jöttünk
lefelé, folyton dél-kelet irányban jártunk, a Cap Comorin megkerülése
idejében pedig keletre fordultunk és ezután hirtelen észak-keleti
irányba fektették a Punduát. Ezzel az irányváltozással a helyzet
rögtön és tetemesen javult; a part védelme alá jutottunk és a hajó
előbbi rettenetes himbálózása tűrhetővé vált. A Manari-öbölben —
Ceylon szigete és India délkeleti csúcsa közötti széles területen —
nyugalmasabb volt az Óceán. A midőn azonban az öbölből a Palkszoroson keresztül kiértünk és belejutottunk a Bengáliai-öbölbe, a
régi táncz elölről kezdődött. A Pundua éppen olyan kellemetlen
tartózkodó helynek bizonyult a keleti Koromandel-partokon, mint a
minő volt odaát nyugoton, a Malabar-parton.
Tíz nap telt el azóta, hogy Kalikutot elhagytuk, a mely időből
összesen három napot töltöttünk lehorgonyozva; tudniillik egy-egy
napot Aléppiben, Tutikorinban és Negapatamban. Egyelőre Pondichcry
volt a vágyaink netovábbja, a mi bizonysága lehet annak, hogy
milyen nagy az embernek az alkalmazkodó képessége.

NEGYEDIK FEJEZET.

PONDICHÉRYTŐL MADRASIG.

Még mielőtt beérkeztünk a kikötőbe, megismerkedtünk Pondichérynek egyik különlegességével, a „mazula"-bárkákkal, a Koromandel partoknak egészen sajátos apró vizijárművével. A mazula
alakja és összeállítása arra van berendezve, hogy nagy ellentállást
fejtsen ki a parti hullámzással szemben, a mely szintén óriási.
A mangofából épített mazulák (bárkák) laposfenekűek, a bordájuk
magas, a pántjaik pedig vagy bőrrel vagy a kókuszdió szőréből
készült kötéllel, az úgynevezett kvirrel vannak összekötve; ugyanilyen anyaggal tömik ki a bordák közötti hézagokat is. Az egész
bárkán nincs egyetlen szeg, egyetlen darabka fém; csupa ruganyos
anyagból áll az egész jármű. A másik csónakjuk a katamarán; ez
egyszerű tutajszerű alkotmány, a mennyiben néhány fatörzset erős
kókuszkötelekkel kötöznek egymáshoz. A hogyan ennek a kezdetleges vizijárműnek az emberei, két-három tamul, a magas hullámtörésen dolgozik, az valósággal bravúros czirkuszmutatvány. Hogy
a csónaknak ilyen erős alkotásának kell lenni, az azért szükséges,
mert Pondichéryben — és az egész Koromandel parton — időnként, főképen az észak-keleti monszun idejében óriási nagy a hullámzás és ugyancsak keményen megalkotott csónak legyen az,
a mely ezzel a hullámzással meg tud birkózni. A kókuszkötélnek az
az előnye, hogy nagyon ruganyos, szívós és erős, a mely körülménynél fogva a csónak partraverődéskor nem megy széjjel alkatrészeibe, mint a többi csónak. A mazulában aránytalanul sok az
evezős; a mienkben is, a melyben a Punduáról partra szállottunk,
tizen eveztek. Csónakszolgálatra valószínűleg csak a legizmosabb
tamulok vállalkoznak; a mi evezőseink legalább — csaknem egéDr. Gáspár F.: A föld körül. III.

23

178

GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

szen meztelen, vállas és merészképű férfiak — lényegesen és előnyösen eltértek az eddig látott gyenge testalkatú malabároktól.
A hullámokkal való küzdelmükben olyan éktelen lármát csaptak,
mintha isten tudja micsoda merész partitámadást inscenáltak volna.
A lármára azonban, a mi tulajdonképen éneklés, szükségük van,
mert ezzel tartják be az evezéshez szükséges ütemet.
Pondichérynek ugyanis teljesen nyílt öble van és miután az
öböl nyílása olyan irányban fekszik, hogy az Óceán hullámai egyenesen behatolhatnak, ennélfogva az öböl partján még szélcsendes

•-•; n

PÜNDICHERYI KATAMADAN.

időben is igen nagy a hullámtörés; néha valósággal életveszélyes.
A kikötőben semmiféle hajónak nem szabad a saját csónakját használni a parttal való közlekedésben (a mint Pondichéryben értesültünk, ugyanez a szabály áll fenn Tutikorinban és Madrasban is).
A hajók csak a bennszülöttek mazuláját vagy a katamaránt használhatják. A szokásos keskeny csónakok ugyanis a legnagyobb
mértékben ki vannak téve a felfordulás veszélyének, a mi nem
csak avval a hátránynyal jár, hogy az embernek vizes lesz a
ruhája, hanem tekintettel az öbölben tanyázó czápák és mérges
vizikígyók nagy számára, másnemű kellemetlenségek is érhetik az
embert.
A mint partra szálltunk, azonnal egy másik sajátságos járművel ismerkedtünk meg, a mely szintén egyik speczialitása Pondi-

PONDICHERYTOL

179

MADRASIG

chérynek. Ez a jármű a push-push; széles vászonernyővel fedett
apró kis kocsi négy kerékkel. A kocsit nem húzzak, hanem tolják
a hindu kulik. A kocsit toló kulik abszolúte nem törődnek avval,
hogy a kocsiba szálló „passager" hová akar menni; nekik ehhez
semmi közük. Ők megvárják a jelt az indulásra és avval már
tolják is a kocsit. Hogy a push-push hová menjen, az a kocsiban

RÉSZLET PONDICHÉRY KIKÖTŐJÉBŐL.

ülő dolga; ő adja meg az irányt. Az utas ugyanis a kezébe veszi
a kormányzókészüléket, a mely az első két kereket irányítja és
úgy, mint ma a choffeur az automobil kormányzóját, úgy irányítja
a push-push útját. A kormányzókeréknek a legcsekélyebb helytelen
irányítása másfelé tereli a kocsit, mint a hová a bennülő tervezte
és a helyett, hogy jobbra vagy balra fordulna, úgy nekimegy a
járdának vagy a tamarinda sudarának, mint akár az embereknek,
sőt az ároknak is. Hogy ennek folytán a pondichéryi bennszülöttek
23*
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ész nélkül térnek ki az útból, ha idegen arczú „passageret-" látnak a
push-pushban, az természetes.
Különben pedig a „lovatlan" kocsi teljesen kielégíti a közlekedési igényeket,

mert Pondichéry területe aránylag

kicsiny

és

ennélfogva a nagyon költséges lótartás vagy kocsibérlet nélkülözhető. A mi meglepi az idegent Pondichéryben, az a feltűnő tisztaság. A hosszú pierről, a kiszálló vashídról, az út impozáns szép
térségre vezet, a III. Napóleon-térre, a melynek közepét művészies
kivitelű márvány-szökőkút

és Dupleix tábornok szobra díszítenek.

A francziáknak elő-indiai történetében két ember játszott nagyfontosságú

szerepet: Dupleix és Lally tábornokok. A

francziák

ugyanis a XVIII. század közepén igen fontos szerepet játszottak
Elő-Indiában; oly annyira, hogy

Elő-Indiában talán a

francziák

lennének ma az urak és nem az angolok, ha az anyaországban
lezajló világfelforgató
szabású

működést

vetélykedésben,

események, az Indiában megindított
nem

a mely

gátolták

volna

meg.

Elő-India birtoklása

Abban
végett

a

nagynagy

Anglia

és

Francziaország között folyt, hosszú időkig a francziák voltak a
győztesek,

a mi

kizárólag

Dupleixnek

volt

köszönhető, a ki

nyomról-nyomra szorította ki az angolokat előbbi hódításaikból.
A mikor aztán számos győzelem
vesztett

után Dupleix egyetlen

csatát

az angolok ellen Trichinopolisnál és pénzt meg hadse-

reget kért az

anyaországtól,

az

anyaország

azzal

felelt,

hogy

rögtön hazahivatta és elküldte helyébe gróf Lally Tollendal tábornokot, a kiről azt tételezték fel, hogy meghódítja Indiát és megveri az angolokat hadsereg és pénz nélkül. Az új hadvezér tehát
nem hozott sem hadsereget, sem pénzt Pondichérybe, hanem egy
szépen hangzó jelmondatot:

„Ki az angolokkal

Hindostanból!"

A működése azonban rettenetes volt; ezrével fogatta be például a
hindukat, hogy pótolja velők a kipusztult állatokat, lovakat és ökröket,
a melyekkel előbb az ágyúkat és a társzekereket vontatták. Minden
pagodát, a melyben arany és ezüst istenek voltak, egyszerűen leromboltatott és kirabolt, hogy

pénzt csináltasson az istenekből; az

ellentálló papokat az ágyú torka elé köttette és úgy tépette őket

PONDICHÉRYTŐL

MADRASIG

181

széjjel. Az eredmény az lett, hogy a bennszülöttek, a kik eddig a
két rossz közül a francziákat választották és hozzájok szítottak,
most átpártoltak az angolokhoz; az angolok pedig ilyképen megerősödvén, végleg legyűrték a francziákat. Lally Tollendal tíz hónapon át páratlan hősiességgel védelmezte Pondichéryt az angolok

DUPLEIX SZOBRA PONDICHÉRYBEN.

ellen, de a rettenetes betegségek által megtizedelt és teljesen kiéhezett csapataival nem tarthatta magát tovább és megadta magát.
A franczia tábornokot Angliába

szállították, a hol kérésére szaba-

don bocsátották, hogy otthon, Francziaországban,

védelmezhesse

magát az ellene emelt vádak ellen. Hazatérve Francziaországba,
tényleg haditörvényszék

elé állították, a hol kérdőre vonták Pon-

dichéry feladása miatt. Lally látván a hangulatról, hogy a törvényszék minden körülmények között elítéli, egy

ellenőrizetlen

pillanatban egy czirkalmat rántott elő a zsebéből és ott helyt, a
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törvényszék

színe előtt szíven szúrta magát. De nem halt meg

azonnal, még élt néhány órát. A haditörvényszék hirtelen kimondotta a halálos ítéletet az amúgy is feltétlenül halálosan megsérült tábornok felett. És nehogy a halálra ítélt meghaljon a szívén
szúrt seb következtében, tehát még félig-meddig tisztességes ember
módjára, a halálos ítéletet azonnal végre is hajtották rajta. Nem
engedtek el neki semmit azokból a „szertartásokból", a melyek a
halálra ítéltnek „dukálnak". Épp úgy megkötözték és éppen úgy
kordéra ültették, mint a hogyan a többi lefejezésre ítélteket szokták, éppen úgy lefokozták

és kidobták a hadsereg kötelékéből a

„közönséges polgárok" közé, mint az altiszteket szokták és már
éppen az utolsó görcsökben vonaglott, a mikor a fejét a bárd
alá tették.

A III. Napóleon-térre vezető út két oldalán néhány ősrégi hindu
oszlop áll, a melyeken az idők vasfogán kívül meglátszik az is,
hogy Pondichéry felett az angolok' és francziák nem babbal veszekedtek, hanem ágyúgolyókkal. A nagy térség köröskörül -gyönyörű
lombos fákkal van beültetve, a melyek helyenként egészen elfödik
az épületeket. A Napoleon-tér persze a lelke Pondichérynek; itt áll
a főtemplom, a városház, kormányzói palota, valamint az összes
előkelőségek palotái.
Az európai városrész szép tulajdonságai átragadtak a bennszülötteknek közvetlen szomszédságában fekvő Native Town-ra (Nétiv Taun) is,
a mely előnyösen tér el az indiai városok szokott „native" vagy „Black
town"-jaitól. A pondichéryi bennszülött városban alig lehet felismerni a bennszülöttek szokásos negyedét. Tudniillik nem csak
az utczák szép tiszták és rendezettek, hanem a házak is igen jó
karban vannak tartva. A házak előtt apró kertek és ízléses díszítések.

A nép nem tolong, nem is piszkos és kiéhezett, hanem

átlag jól és tisztán öltözött. A pondichéryi bennszülöttek tudniillik
már nem hinduk, hanem tamulok, a kik — mint említettük — a
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dravidák törzséhez tartoznak, a mely törzs egész Dél-Indiában és
Ceylon szigetén az egész lakosság nagyobb részét teszi ki.

Nem hiába, hogy Pondichéry franczia gyarmat és hogy a
Koromandel parton „le petit Paris"-nak nevezik, de meg is látszik

HINDU LAKOS PONDICHÉRYBEN.

rajta. Az egész franczia gyarmat, a melyet a francziák kissé gascognei túlzással ,,1'Inde francaise"-nek neveznek, apróbb „enclavek"ból (országrész) áll, a melyek némelyike több száz mértföldnyi
távolságra fekszik egymástól. Összesen nyolczvan négyzetkilométer
a terjedelmük és a lakosságuk mintegy háromszázezer emberből
áll. Az, hogy „petit Paris", annak ugyan nyoma sincs, de annyi
meglátszik rajta, hogy franczia. Egészen más társadalmi formákat,
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más szokásokat és berendezéseket találunk itt, mint a minőket
eddig láttunk India angol területein, a hol az angolok talán még

PONDICHÉRYBELl TAMUL LEÁNY.

angolabbak, mint odahaza. Jóllehet maga az életmód ugyanaz, a
milyen India angol területein — mert a sajátos helyi és klimatikus
viszonyokból kifolyólag más nem is lehetne — azért még ebbe a
szigorúan előírt életmódba is tudnak a francziák változatosságot
beönteni. A pondichéryiek sem hagyják el nappal a lakásukat,
hacsak kényszerítő üzleti okoknál fogva nem; „hivatalos" okokból
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bizonyára nem teszik. Délelőtt tíztől délután négyig európai alig
látható az utczán. Az idegenek, a kik ezekben az órákban az
utczákon ődöngenek, nagy parafasisakkal, nagy fehér ernyővé],
mint például mi is néhányan a Punduáról, azok teljesen kihalt
városban találják magukat. A séta tényleg nem volt kellemes ezekben a rettenetes forró órákban. Levett sisakkal czammogtűnk a
kihalt város unalmas utczáinak terebélyes tamarindái alatt és folyton törülgettük az izzadtságot, a mely olyan bőségesen folyt, hogy

FONDICHÉRY. UTCZA A „NAT1VE-TOWN"-BAN.

egészen átizzasztotta a rajtunk levő kevés ruházatot. Az utczákon
csak naplementével kezdődik az élet és főképen a tengerpartra szorítkozik, a hol naplementével kellemes, hűs szél leng az Óceán
felől. Még elevenebbnek találtuk az esti életet a világítótorony
közelében lévő térségen, a melynek a furcsa neve már inkább
emlékeztet a „petit Paris"-ra. Ezt a teret úgy hívják „la pointe
Dr. Gáspár F. : A föld körül. III.
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des-blageurs". A furcsa név onnan ered, hogy ezen a térségen
van az esti tőzsde, a hol a pondichéryi kereskedők szoktak találkozni és üzleti ügyeiket elvégezni. Hogy a térség elnevezése nem
egészen indokolatlan, azt abból lehet gyanítani, hogy Dél-Indiában
egy szálló ige van közhasználatban, a mely magyarul úgy hang-

PONDICHÉRYI MAGÁNFOGAT.

zik: „Pondichérybe utazott". Ezt azokra mondják, a kik egy vagy
más okból hirtelen elhagyják a tartózkodási helyüket és tényleg
Pondichérybe utaznak, körülbelül olyan okoknál fogva, a melyekből minálunk az emberek — Amerikába szoktak utazni. Pondichéry
ugyanis mint „enclave", exterritoriális viszonyban áll Elő-India többi
részeivel és azok, a kik egy vagy más okból, angol területről a
franczia Pondichéry területére menekülnek, azok védve vannak.
Pondichéry nem adja ki őket.

ÖTÖDIK FEJEZET.

MADRAS.
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A milyen pazarul bánt el a természet sok tekintetben ElőIndiával, olyan mostohán bánt el egy s más dologban Madrassal.
A déli csúcstól, Cap Comorintól kezdve, fel Kalkuttáig, a part
csak nagyon kevéssé szakadozott. Sehol öböl vagy bemélyedés,
sehol egy darabka földnyelv vagy sziget, a mi szükséges ahhoz,
hogy csak félig-meddig védett öble legyen a rengeteg hosszú partnak. Az egyenes vonalban futó partnak az az óriási hátránya, hogy
a szárazföldjén a Bengáliai-öbölnek viharoktól gyakran feldúlt hullámai
óriási erővel verődnek a parthoz és olyan kolosszális hullámzajlást
hoznak rajta létre, a minő csak kevés helyen van a lakott földrészeken. Hogy az ebből származó rendkívül nehéz hajózási viszonyok között miképen tudott Madras olyan fontos kereskedelmi és
politikai (meg stratégiai) góczponttá fejlődni, az valóban csodálatos.
Alighanem a temérdek csatorna, az ország belseje felé vezető kitűnő
országutak és környékének nagy gazdagsága terményekben praedestinálta arra, hogy központja legyen a rengeteg kiterjedésű Koro. mandel-partnak. Miután Madras azon kevés partvárosoknak egyike
Indiában, a mely nem valamely nagyobb folyó torkolatában fekszik
— a melynek a két partja természetes védelmet nyújt a romboló hullámok ellen — sohasem lehet igazi kikötő, hanem minden mesterséges
védőgátak ellenére is csak nyilt öböl marad. Még néhány évtizeddel
ezelőtt is ugyanazok a viszonyok állottak fenn a kikötőben, mint
akár kétszáz évvel ezelőtt. A parttal való közlekedés tudniillik csak
a már ismert mazula csónakok útján volt lehetséges vagy pedig
a katamaránokon; az egyedüli járműveken, a melyek nem mennek
izzé-porrá a kolosszális hullámverésben. Ma azonban már lényeges
a javulás. A partról kiindulólag két hatalmas és hosszú gátat
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építettek ki messze a tengerbe, annak olyan pontjára, a hol már
nagyon

mély a fenék, tehát hullámtörés sincs. Az

alapköveket,

illetőleg a hatalmas nagyságú betontömböket 1875-ben a jelenlegi
angol király, akkor walesi herczeg jelenlétében rakták le a tengerbe.
Alig hogy befejezték

az óriási nehézségekkel járó munkálatokat,

a melyek hat millió rúpiánál többe kerültek, jött egy hatalmas
cyklon és fél mértföldnél hosszabb darabot tépett ki a gátakból.
1884-ben hozzáfogtak,
még

hosszabb

hogy újból megépítsék az egészet;

gátakat

építettek, azaz

messzebb

most

ki a tengerbe

rakták le a végét és a betonból rakott gátaknak olyan alakot adtak,
hogy azok négyszögű nagy medenczét zárták magukba. Mikor a
gátakkal
négyszáz

elkészültek, megépítették, a piert is, a háromszázötvenméter hosszú

hidat. A merőben vasból

épült híd a

medencze közepén húzódik végig. T alakú vége éppen szemben
áll avval a keskeny

bejáratú

kapuval, a melyet a két védőgát

között hagytak. Ez a kapu elég széles arra, hogy a

legnagyobb

hajó is könnyen haladjon rajta keresztül, de az óceán hullámai
még most is elég kényelmesen hatolhatnak be rajta.
A mikor mi Madrasban tartózkodtunk, még javában

folyt a

munka a gátak helyrehozatalában, a mely munkálatokat évenként
egyszer-kétszer

meglehetősen megtép valamelyik

cyklon. Az

év

utolsó hónapjaiban minden hajó, a mely Madras kikötőjében horgonyoz, állandóan csendes gőz alatt fekszik, hogy a meteorológiai
intézetből esetleg megadott ,,viharjelre"

azonnal felszedhesse hor-

gonyait és kifuthasson a sík tengerre. Gondolható, hogy ilyen auspiciumok között, a midőn egyrészt a városba való beevezés akárhányszor
életveszélyes vállalkozás, a városban való tartózkodás alatt pedig
folyton

fennáll

az az aggodalom,

hogy

az

öbölben horgonyzó

hajónknak ki kell mennie és minket itt hagy, madrasi tartózkodásunkhoz nem fűztünk túlzott reményeket.*
* Ha történtek is azon idő óta nagyszabású változások Madras városának
kereskedelmi vagy társadalmi viszonyaiban, annyi tény, hogy a kikötőnek ezen sajnálatos viszonyai ma is fennállanak. Az emberek alkotásain és berendezésein lehet
változtatni, de az óceánt békókba kötni mégsem tudják.

A VASIIID MADRAS ÖBLÉBEN.
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Pondichérytől Madrasig az út nem egészen száz t. mértföld,
tehát csupán néhány órai „átrándulás". Az egyenes vonalban futó
part a legcsekélyebb változatosságot sem mutatta. Egyike volt a
legunalmasabb utaknak, a melyeket eddig a partok közelében és
azoknak láttávolában tettünk. Jóformán már Madras határa alá
értünk, anélkül, hogy észrevettük volna. A város ugyanis annyira
lapályos helyen fekszik, hogy csak figyelmeztetésre veszi észre az
ember, hogy a tengerparton most már nemcsak fák állanak, hanem
házak is. Madras jelentőségre nézve a harmadik nagy városa Indiának (a másik kettő Bombay és Kalkutta). Mintegy négyszázötvenezer
lakosa között négyezer európai él és tizenkétezer euráziai. A városnak óriási a terjedelme; mintegy tizenkét-tizennégy kilométer
hosszúságban húzódik végig a tenger partján és több, mint nyolcz
kilométerre terjed befelé. Magától értetődik, hogy ebbe a nagy
terjedelembe bele értetődnek a madrasi európaiak villanegyedei is,
a melyeket úgy a várostól, mint egymástól is, széles kiterjedésű
parkok választanak el. .Az „üzletnegyed" közvetlenül a tenger
partján fekszik; e mögött terül el a Blacktown, a bennszülöttek
városa. Ezektől délre esik a St. George (zsordzs) erőd a körülötte
elterjedő gyönyörű Esplanade-dal, a Kuwam folyó által létrehozott
sziget, röviden: „the Island", és ez alatt a Triplikane negyed, a
madrasi mohammedánusok városrésze.
Madras kimagasló épületei az Esplanadetől északra eső részben
feküsznek. Van közöttük néhány, a melyek hatalmas méreteikkel,
arab, hindu, angol, olasz styluskeverékükkel sajátszerű, néha frappáns
benyomást tesznek. E tekintetben legfeltűnőbb épülete a „legfőbb
bíróságok" palotája, a melynek a mellett, hogy az imént említett
építészeti stylusok keverékében épült, azonkívül számos apró tornyocskákban kifutó aranyozott kupolája van. Az érdekes palota
kettős szolgálatot teljesít; nappal a jog, törvény és igazság jegyében
dolgoznak benne, naplemente után pedig a legmagasabb csúcsán,
a világítótorony erős fénye áraszt világosságot. A közvetlen mellette
álló, igen magas régi világítótorony most már nem működik; az
csak történeti emlék. A már említett St. George erőd, a mely
Dr. Gáspár F.: A föld körül III.
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közvetlenül a tenger partján fekszik, egész telep, mert az erődökön
kívül az ezek körül fekvő

kaszárnyák,

arzenális és a templom

együttesen teszik ki a Fort St. Georgot. A benne lévő templom
külsejére nézve nagyon jelentéktelen, de érdekessé teszi az, hogy
a legrégibb angol templom India földjén. A templomon kívül még
egy régiség fűződik

a St. George erődhöz. A míg ugyanis az

angoloknak az erődbe való belépés minden körülmények között és
bármely

időben meg van engedve, nem angol európai csak a

főparancsnoktól nyert engedélylyel látogathatja meg. Valaha tudniillik fennállott ez a rendelet, a mikor talán volt értelme és ma, a
mikor semmi értelme sincs, csak azért áll fenn, mert

elfelej-

tették visszavonni.
Úgy az Esplanade, az európai városrész
erőd közötti hatalmas kiterjedésű

szép

és

a St. George,

gyeppel

borított térség,

valamint a Kuwam folyóban fekvő „Sziget", továbbá a tengerparton
végighúzódó „Marina" gyönyörű szép fasorokkal vannak díszítve.
A fák túlnyomó nagy része a banánfa, a flcus indica, a mely
terebélyes és szerteszét ágazó lombozatával, egyike a legtöbb árnyat
adó fáknak, India városainak sétaterein és parkjaiban. Tulajdonképeni
hindu vagy mohammedánus építkezésekben
nem gazdag. Legkiválóbb
Triplikane

negyedben;

pagodája

építészeti

Madras

éppenséggel

a Portasavathy-i templom a

szempontból

azonban

messze

mögötte áll a hinduk nagyszabású és nyomasztóan imponáló szokásos
épület-tömegeinek.
nagy

Legkiválóbb

érdekessége

pajták alatt álló szent kocsik,

szépen

a templom udvarán
faragott és fantasz-

tikusan díszített járművek, a melyek a szokásos

vallásszertartásos

menetekben játszanak nagy szerepet.
Nem teszen különös benyomást a madrasi bennszülöttek városa
sem. Sőt ellenkezőleg: sokkal rendezettebb, tisztább, semhogy a
hindu

élet sajátszerű

képének

typusa

lehetne. Jóllehet Madras

egészségügyi tekintetben szintén nem áll azon a magaslaton, hogy
például valakinek üdülőhely gyanánt lenne ajánlható, a madrasi
Blacktown mégis egyike azon hindu városoknak, a melyekben a
hygienikus követelményeknek alapelemei nincsenek egészen kizárva.

CSATORNAMENTI KÉSZLET MADRASBAN.
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Hogy ez nem a lakosok életmódján alapszik, hanem az aránylag
pazarul kijutott helybőségnek,

az természetes. Ugyanis alig van

Indiának még egy városa, a melyben a bennszülötteknek annyi
„levegő-' jutott volna, mint Madrasban. Hanem azért kivergődve
a Blacktown utczáiból és annak nem kellemes illatú atmosphaerá-

TAN'JORE. TEMPLOMÜNNEPÉLYEKRE HASZNÁLT KOCSI.

jából, ismét az Esplanadera jutunk, hát ez kellemes és nagyon
jól esik a szemnek, az orrnak, meg a fülnek is. Az Esplanadon
ugyanis hirtelen megszűnik a bennszülöttek nem kellemes közelsége.
Előkelő nyugalom terül el az árnyas lombú fák alatt. Az Esplanadeba épített erőd ezidőben teljesen kihalt; jóformán egyetlen lelket
sem találtunk. A katonaság ilyenkor benn tartózkodik a barakokban,
a honnan napközben csak a legkivételesebb esetekben járnak ki.
Naplemente után, a mikor a hőség 30 fok R-ről kellemes

és
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jóleső hűsre esik, megjelenik Madras előkelősége a Beachen (bícs),
a tengerparti promanadeon, a mely a St. George-erődnél kezdődve
közvetlen a tenger partján a St. Thomas templomig nyúlik. A kép, a
melyet az előkelő közönség meg a számos magánfogat
fekvésénél
szicziliai

nyújt,

fogva kétszeresen is emlékeztet a ,,Palermo"-ra és a
Palermora. (A „Palermo" alatt a buenos-ayresi

sétatér

értendő.) Az európai urak és katonatisztek között szokatlan nagy
számmal láthatók a bennszülött urak is, a kik egész
jelennek meg Madrasnak legkedveltebb
speczialitásával

sétahelyén. Indiának egyik

is találkozunk; tudniillik a bennszülött urak

úrnők itt már csaknem egészen
mennyiben, úgy-ahogy,
—

családjukkal

elfogadták

az európai divatot, a

szakítottak hagyományos viseletükkel

egy kicsikét hindu ízléssel ugyan, —

és
és

de csaknem európai

módon öltözködnek.
Az európaiak életmódja itt is rendkívül egyhangú, különösen
azoké, a kik nőtlenek. Reggeli kilencz-tíztől esti ötig az időt az
irodákban, az üzletben vagy a hivatalokban töltik. Hazamenetel
előtt rendesen meglátogatják a Beachet és elmondják

egymásnak

a lokális szellemességeiket, a hivatalban megesett szenzácziót, vagy
chronique scandaeluse apróbb titkait, a melyeket persze már Madras
minden verebe csiripel, és aztán következik a hazamenetel a távol
eső villanegyed valamelyik bungalójába. Szórakozásra ugyan kevés
alkalmuk van. Miután „Season" az évnek csak néhány hónapjában
van, a mikor vagy Kalkuttából vagy Bombayből jön át valamelyik
színtársulat,

az

évnek többi hónapjai a képzelhető

legnagyobb

egyhangúságban telnek el. Házonkívüli mulatságul alig marad más
hátra, mint a bennszülöttek által nyújtott mutatványok vagy látványosságok,

a melyekre

azonban a huzamosabb idők óta ott

tartózkodók nagyon hamar ráunnak. Hiszen még az átfutó turistára
nézve is hamar elvesztik minden érdekességöket, olyannyira, hogy
az európai „czirkuszművészek"

mutatványai sokkal mulattatóbb

szórakozás-számba mennek.
Nagy

mértékben

gondoskodtak

Madrasban

a

tudományos

élet fejlesztéséről; e tekintetben Madras csak névleg áll a harmadik
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rangban, mert egy s más tekintetben első helyen áll India városai
között. így például a tudományos egyeteme, múzeumai, nyilvános könyvtárai s több más tudományos intézete elismert magas
fokon állanak. (Az idő-meghatározásban a madrasi observatorium
szerint igazodnak egész Indiában). A botanikus kert meg a zoológiái
múzeum számos olyan példányt tartalmaznak, a melyek Indiának
egyetlen más hasonnemű intézeteiben alig fordulnak elő. Az áll atseregletében leggazdagabban a majmokat és a kígyókat találtuk
képviselve. Itt láttuk a legapróbb majmokat, a melyek egyáltalában
léteznek — mintegy tuczat élt együtt egy apró kis szekrényben;
alig voltak akkorák, mint egy férfiököl. A kígyók között pedig,
azoknak éppen a legveszedelmesebb fajtájából, a cobrából volt a
legtöbb együtt. Ez a mérges kígyófaj olyan sok alakban és fejlődésének annyiféle stádiumában volt képviselve, hogy alighanem
valamely szaktudós a cobra tanulmányozásával lehetett éppen elfoglalva és azért állott ilyen tömegesen a rendelkezésére.

Az Indiában eiőforduló kígyók száma rengeteg nagy; magában
Indiában tízszerte több kígyófaj él, mint az óvilág többi részeiben
együtt. Ezek között előfordul a kígyóknak minden fajtája: mérges
és nem mérges harapású meg a vízi kígyó, és sehol a világon nem
pusztul el annyi ember a kígyók harapása következtében, mint
Indiában. Annak jellemzésére, hogy mekkora a kígyók által okozott
emberpusztulás, megemlítjük, hogy a mérgeskígyók pusztítására,
főképen a cobráéra, jutalom van kitűzve. Minden kígyóért két-négy
anna (húsz—negyven fillér) van kitűzve, aszerint, hogy az illető
tartományban mekkora a „cobrabőség". A jutalomdíj ugyan nagyon
csekély, de azért mégis több százezer rúpiát fizetnek évenként
a kiirtott kígyókért. Ott, a hol a statisztika évenként átlag húszezer embert mutat ki, mint olyat, a kit a kígyó harapott halálra,
aránylag nagyon csekély összeg, azaz a kiirtott kígyók száma
nagyon csekély. A fehér ember megnyugvására megemlítjük, hogy
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abban az esetben, ha Indiába találna menni, ne féljen a mérgeskígyótól. Fehér emberek nagyon kivételesen jutnak abba a helyzetbe,
hogy a mérgeskígyókkal ilyen halálosan közeli érintkezésbe jöjjenek.
Az európait védi a czipő is, a melynek nemcsak az a nagy előnye,
hogy azon keresztül már nem oly közvetlen a harapás veszedelme,
hanem azért is, mert a czipőkopogásra a kígyó megijed és elhúzódik; nemhogy ő támadna, sőt inkább ő menekül. A hinduknál
egészen másképen áll a dolog. A mint tudjuk, a hinduk mezítláb
járnak; a lépésük már ennélfogva, de meg a rendkívül könnyed
járásmódjuknál fogva is teljesen nesztelen. A sűrű fűben vagy a
homokban tanyázó kígyót tehát nem figyelmezteti a lépései zajával,
az nem is húzódik el a búvóhelyéről. A hindu most vagy benyúl
a kezével valami sűrűségbe, vagy egy fatörzshöz jut közel a lábaival. A véletlenül ott bujkáló kígyó megrezzen, megijed és a saját
védekezésére beleharap a kézbe vagy a lábszárba. És ezzel megtörtént a halálos szerencsétlenség.

.

A kit a pápaszemes kígyó, a cobra, megharap, az — meghal.
A mérge olyan hathatós, olyan gyorsan oldódó és a felszívódása,
azaz a vérkeringésbe való bejutása

olyan gyors,

hogy .a halál

néhány perczczel a harapás után már beáll; átlag nyolcz-tíz perez
alatt, néha azonban csak nyolcz-tíz óra múlva. Nálunk általában az
a nézet van elterjedve, hogy a kígyó harapásában a kígyó nyalkája
a mérgezést okozó anyag. Ez téves; nem a nyalka öl, hanem a
méreg, a mely a mérges kígyóknak egészen külön mirigyében fejlődik és gyűlik meg. A mérgeskígyóknak ugyanis a rendes tömör
és harapásra szolgáló fogakon kívül a felső állkapocsban még egy
vagy két pár olyan foguk is van, a melyek csövesek, azaz a fognak
egész hosszában csatorna van, a mely csatorna a felső végén folytatása a méreggel telt mirigyzacskónak, a fog hegyén pedig finom
nyílásban végződik. Ezek a mérges fogak nem állanak szilárdul
kiegyenesítve az állkapocsban, hanem nyugvó helyzetben párhuzamosan odafeküsznek egy-egy tasakban az állkapocshoz, mint például a zsebkésben a penge csukott állapotban. Mikor azután a
kígyó akár védelemből, akár támadó szándékból harapni készül, a

KÍGYÓ A FÉSZKÉVEL (DÉLAMERIKAI FAJ).
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két méregfog egy külön készülék által kiemelkedik a tasakból —
mint a penge a késből — és felegyenesedik. A harapás pillanatában a méregzacskóra nyomás fejtetik ki és a benne tartalmazott
méreg a csatornán keresztül belejut a sebbe, a melyet a kígyó
hegyes fogai hoztak létre. A mérgezés fokozatai attól függnek,
hogy milyen mélyen hatolt a két méregfog a megharapott test-

KIGYÓDŰVÖLŐK.

részbe és hogy mennyi méreg volt a zacskóban meggyűlve. Természetes, hog}' minél régebben harapott a kígyó, annál „mérgesebb",
azaz annál haragosabban — tehát mélyebben — harap és egyszersmind annál több méreganyag gyűlhetett meg a mirigyekben. Függ
az időjárástól is, mert minél nagyobb a meleg, annál hatékonyabb
a méreg. A méreganyag a legnagyobb kígyó mirigyében is igen kevés
mennyiségű; még a két méter hosszú kígyónak és a mirigyek
legteltebb állapotában sem több két vagy öt cseppnél; de csak egy
Dr. Gáspár F.: A föld körül.III.
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parányi töredéke a cseppnek elég, hogy az embert megölje. A halál
közvetlen oka agyhűdés, a mennyiben vagy a légzési centrumot
teszi hűdötté, vagy pedig azt a részét az agynak, a mely a szívműködést szabályozza.

A cobrától megharapott ember rettenetes

kínokat szenved azon rövid idő alatt, a meddig még él. Közvetlen a
harapás után, alig egy perczczel utána, legmagasabb fokú izgatottság
áll be; a pupilla vagy a legnagyobb mértékben kitágul — még az
atropin sem képes ily nagyfokú mydriasist (pupilla tágulást) létrehozni,
vagy annyira összehúzódik, hogy eserinnel sem tudnak az orvosok
ekkora myosist

(pupillaszűkületet) előidézni. Az

excrementumok

önkéntesen elmennek; a légzés vagy rettenetes lassú

— tíz-tizen-

kettő perczenkint, — vagy hihetetlen gyors, negyvenöt-ötven perczenkint. A betegnek reszket és remeg minden tagja, minden izomrostja; a sötétbarna vagy fekete arcz elhalványodik, azaz szennyes
fakószínűre változik. Az öntudat azonban egy pillanatra sem hag}'ja
el a beteget; élete utolsó pillanatáig tudja, hogy mindjárt meg fog
halni. És miután az alkalmazott gyógyszerek csak a legkivételesebb
esetben járnak eredménynyel,* azaz a halál a legtöbb esetben csaknem

teljesen

bizonyos,

hát

azok járnak

„legszerencsésebben",

a kiket a harapás úgy talált, hogy a méreg közvetlenül
viszérbe

jut. Ilyen

bekövetkezik.

valamely

esetben tudniillik a halál csaknem azonnal

Hogy az életbenmaradás a szerencsésebb

lenne az esetnek, az kétséges.

megoldása

A megharapott ember tudniillik

egész életén át nyomorék marad, a mennyiben vagy

megvakul,

vagy megbénul, vagy más ok miatt marad egész életére munkaképtelen. A kígyómérgezés

ellen alkalmazott gyógyszerek olyan

régiek, a milyen régiek a kígyók meg az emberek. India legmodernebb berendezésű kórházaiban ma éppen úgy

gyógyítják a

kígyótól megharapott embert, mint akár a bibliai időkben, vagy
Amerika

ősvadonjaiban.

Tudniillik vagy kiégetik

a sebet, vagy

szorosan körülkötik, vagy pedig — alkoholt itatnak a megharapot* A madrasi Blacktown kórházában kiállított statisztika szerint a halálozási
esetek úgy állanak a meggyógyulási esetekhez, mint három a százhoz ! Tehát a legmesszebbmenő igyekezet mellett is száz megharapott közül csak három marad életben.

MADRAS

takkal, Indiában úgy, mint akár a mi tőszomszédságunkban, Dalmácziában, a hol a viperától megharapott emberrel addig itatnak
bort meg pálinkát, a míg valósággal tökrészeg.

Valamennyi útleíró, a nyugodt temperamentuma éppen úgy,
mint a könnyen hevülő, bámulatraméltó megegyezéssel éppenséggel
nincs elragadtatva Madrastól és egyhangúan mint India egyik legkevésbbé érdekes városáról emlékszik meg. Azonkívül, hogy Madras
a turistának nem sok változatosságot nyújt és maguk a madrasi
európaiak sincsenek nagymértékben elragadtatva a városuktól és
nehezen számítják a hónapokat vagy éveket, a mikor Madrastól
búcsút vehetnek, lesz még egy másik ok is. Tudniillik a turisták
a legkivételesebb esetben jutnak Madras városában először India
földjére. Ellenkezőleg, mindenki, mielőtt Madrasba jut, már jó részét
ismeri Elő-Indiának, akár a nyugoti, akár a keleti parton lépett
India földjére. Útközben, a míg Madrasba kerül, a benyomásoknak,
idegenszerűségeknek és exoticumoknak olyan tömegét vette már föl,
hogy Madras tényleg és igazán a legnagyobb jóindulattal sem tehet
többé valamely nagyobb benyomást reá. Valószínűleg ez is egyike
azon okoknak, hogy a turista szívesen hallja a horgonylánczok
csörgését, a mely jelzi, hogy a hajó indulni készül. Fogadjuk el
mi is ezt az általános nézetet és hagyjuk el könnyű szívvel Madrast
abban a reményben, hogy néhány nap múlva Indiának egyik legérdekesebb városában, Kalkuttában fogunk néhány napig pihenni.

Mielőtt Madrast elhagynók, rövid kis epizódot akarok elmondani. Személyes vonatkozású ugyan részben, de a körülmények,
a melyek között a különben jelentéktelen epizód történt, némely
tekintetben jellemzők az azon időkben felmerült egyik nagy világszenzáczióra.
26*
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Madrasi tartózkodásunk idejében

történt ugyanis, hogy

az

egész világot egy esemény, — illetőleg óriási horderejűnek ígérkező
felfedezés — tartotta lázban. Ez a láz éppen azokat az embereket
fogta el elsősorban, a kik — szegények — úgyis abban a bajban
szenvedtek, hogy — lázbetegek voltak. Tudniillik a tuberkulózisnak
(gümőkórnak) gyógyíthatási

lehetősége volt a világraszóló

nagy

szenzáczió, a melylyel kapcsolatban Koch Róbert német orvostanár
neve példátlan hirtelenséggel lett népszerű az egész világon. Hogy
mekkora óriási feltűnést, jobban mondva reménykedéssel, vágyakozással és aggodalommal telt milyen nagyfokú izgalmat keltett a
kellőszámú megfigyelések és kísérletek befejezése előtt — sajnos —
kissé korán nyilvánosságra

került felfedezés

Európában, azt nem

tudom, mert éppen ebben az időben voltam hosszabb időre távol
Európától. De abból az izgatottságból következtetve, a mely az
embereket

elfogta

Elő- és Hátsó-Indiában, Indo-Khinában stb.,

szóval azokon a helyeken, a melyeken éppen akkor jártunk, a mikor
Berlinből az első hírek oda eljutottak, azokból az ott tapasztalt
izgalmakból

és

legnagyobbfokú

érdeklődésből

következtethetünk

arra a rettenetes izgalomra, a mely az európaiakat elfoghatta.
Mindazok a családok, a melyeknek egyik vagy másik

tagja

tuberkulózisban szenvedett, igyekeztek Európába, illetőleg Berlinbe
jutni, hogy az olyan hirtelen világhírűvé váltj életmentő elixiriummal beoltassák a beteg

családtagot. A sürgönyhivatalokat

éjjel-

nappal ostromolták az emberek, részben hogy feladhassák könyörgő
hangon tudakozódó sürgönyeiket, vagy mert lázas nyugtalansággal
várták

azokra a választ.

Sokan nem is kérdezősködtek, hanem

„va banque"-ra felpakolták a betegeiket, akárhányszor a betegség

utolsó stádiumában

szenvedő

súlyos

beteget,

hogy

minél

előbb Európába érjenek. A kikötőkben az indulásra kész hajókon
napirenden voltak az izgalmas jelenetek. A család ugyanis minden
áron a hajóra akarta szállíttatni a súlyos beteg családtagot; a hajók
parancsnokai pedig, hivatkozva az előírt szabályokra, a melyek szerint
súlyos beteget, ragályozó betegségben szenvedőt vagy elmebeteget
stb. nem vehetnek fel a hajóra, a leghatározottabban megtagadták
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a betegek

felvételét.
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Képzelhető a betegek meg hozzátartozóik

kétségbeesése. Hogyne; csak „rövidke kis utat" — néhány heti
tengeri utat — kellene megtenniök és elérnék legforróbb vágyaik
netovábbját: a gyógyulás forrását; meggyógyulnának, életben maradnának, egészségesek lennének. És íme, a „brutális" kapitány lehetetlenné teszi ezt nekik. „ Egyszerűen megölik az embereket érthetetlen és kicsinyes makacskodásukkal."
Közben
gönyhírek

napról-napra érkeztek

kecsegtetően

bujtogató

Bombayba, Madrasba, Kalkuttába, Rangunba,

sürSinga-

pureba, Batáviába, Bangkokba stb. A helyi lapok, a melyekben
azelőtt soha, de soha nem volt egyébről szó, mint rizsről, teáról,
gyapotról, gyantákról meg sportról, most tele voltak a Berlinből
jövő szenzácziós gyógyulási hírekkel. A hírek egyenes arányban
állottak a rengeteg távolsággal; tudniillik minél távolabb Berlintől,
annál szenzácziósabbnak és annál kecsegtetőbbnek tűntek fel az
odaérkező hírek: a haldoklók meggyógyultak

a „tuberkulin"-nak

háromszori befecskendésére; a gümőkór okozta sánták (a „coxitis"ban szenvedők) egyszer-kétszeri befecskendés után eldobták a mankót,
vagy letették a súlyos járógépet; a „lupus"-ban szenvedők szép
rózsaszínű arczbőrt kaptak, ha csak mutatták nekik a tuberkulint.
i\zaz most már „Kochint1', mert a felfedezés

első heteiben már

„Kochin" lett a tuberkulinból.
A reménykedés láza annyira magával ragadta az embereket
Dél- és Kelet-Ázsiának valamennyi kultivált helyein (s valószínűleg
így volt a földgömb más részein is, mert —• sajnos — a tuberkulózis hűségesebben

követte az embert minden új lakóhelyére s

minden világtájékra, mint leghűségesebb követője, a — kutya), hogy
más társalgási théma, mint a tuberkulin, nem is létezett. Nem létezett
sport, megszűnt a „business", a tuberkulin dominált mindent.
Nos, ennek a láznak éppen a tetőfokán tartózkodtunk mi Madrasban. Nekem, e sorok írójának, a ki úgy hivatásomból, mint
szolgálati viszonyaimból kifolyólag a legtöbb alkalmam volt az általunk érintett kikötők orvosaival

és kórházaival — természetesen

betegeivel is — érintkezésbe jönni, Madrasban is alkalmam volt
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úgy a kórházak orvosaival, valamint a magánorvosokkal és ezek
által számos magánzóval megismerkedni és esetleg szorosabb érintkezésbe lépni. Azok között, a kikkel Madrasban megismerkedtem,
volt egy család, a németországi származású S . . . .n-ok, a mely
családról a földi javakat osztogató Mindenható nagyon szeszélyes
módon gondoskodott. Tudniillik adott a családnak sok-sok milliónyi vagyont és adott a családnak — gümó'kórban szenvedő' számos
családtagot. A család négy vagy öt tagból álló ifjabbik nemzedékének
mindenik tagja a gümőkórnak valamelyik

fajtájában

szenvedett.

Az egyik például sánta volt az előzőleg átszenvedett csípőizületi
gümőkór következtében (coxitis), a másiknak a nyakmirigyei meg
az ujjizületei voltak betegek, a harmadik „vért köpött" stb. A család
milliókat áldozhatott volna minden egyes családtag

egészségének

helyreállításáért; talán feláldozta volna az egész óriási vagyont,
csakhogy megmenthesse az ártatlan gyermekeket a mindennapos
sorvasztó láztól, a sánta lábtól, a genyedő mirigyektől. De eredménytelenül tették volna. A tuberkulózis gonoszabb — vagy talán
humánusabb —- mint maga a halál. Nem tesz különbséget a milliomos gyermeke meg a szegény mosónő gyermeke között.
Egyik estét éppen ezen családnál töltöttem egy kórházi orvos
társaságában, a ki engem mint „konzultáló orvost" vitt a családhoz.
(Mellékesen megjegyezve, azon időben a wieni egyetemről kikerült
orvosnak, a ki az akkori világhírű Bambergert, Nothnagelt, Albertet,
Arltot, Carl Braunt, Stellwagot

stb. vallotta mesterének — persze

egy kis mellveregető büszkeséggel — , az egész világon mindenütt
igen nagy volt a reputácziója.) Magától értetődik, hogy az est kizárólagos thémája a berlini világraszóló szenzáczió volt és a család
éppen türelmetlenül várta a sürgönyválaszt Berlinből, arra vonatkozólag, hogy a család két tagja — két serdülő fiatalember — remélheti-e, hogy gyógykezelés alá kerül, ha Berlinbe utazna és hogy
lehet-e remény arra, hogy meggyógyulnak? A család honoráriumképen
— különösen a meggyógyulás esetében — akkora összeget ajánlott
fel a tudós tanárnak, a mely összeg mint vagyon is számot tett
volna.

MADRAS

•

.20/

Másnap délben a legidősebb fiú, mintegy huszonhat-huszonnyolcz éves férfiú, jött a hajónkra és sürgősen kívánt velem találkozni.
Találkoztunk is. Elmondta, hogy a várt sürgöny megjött Berlinből;
a két beteg gyógykezelés alá kerülhet, mihelyest a sor rájuk kerül.
Biztos gyógyulást nem helyeztek kilátásba, de sok reményt adtak.
A család a sürgöny folytán elhatározta, hogy a két beteg fiút haladéktalanul Európába küldi a legközelebbi hajóval. És csak mikor
ezt elhatározták, jöttek rá a bökkenőre, hogy baj van: nincs, a ki
Európába kisérje a két beteget. Maga a családfő sokkal idősebb és
gyengébb, semhogy kisérőképen Európába utazhatna; hiszen inkább
még neki volna szüksége kísérőre. A legidősebb fivér semmiesetre
sem nélkülözhető a rengeteg kiterjedésű és sok ágazatú irodákból;
különben is ő maga is sánta és gyöngélkedő. Ily körülmények
között legczélszerűbbnek találták, ha egy orvos kiséri el őket, már
azért is, mert egyszersmind

segítségökre

lehet a hosszú úton.

A madrasi orvosok közül azonban egyik sem vállalkozott. (Akkor
még félannyi orvos sem volt Madrasban, mint a mennyi ma van,
mint a hogyan például Budapesten is — egy-két orvossal

kevesebb

volt abban az időben, mint a mennyi ma van.) A számra nézve
kevés orvos közül eg}' sem hagyhatta el Madrast, részben szolgálati
viszonyokból kifolyólag, részben a családi viszonyokra való tekintetből, így jöttek aztán arra a mentő gondolatra, hogy — én kisérjem
a két beteget Berlinbe. „Hiszen nekem úgy sincs dolgom; én csak
. úgy — passzióból utazom. Az a néhány hónap, a mibe az út kerül
Madrasból Berlinbe és onnan vissza, az olyan kevés, hogy szót
sem érdemel. Ellenben a szívességemet megfizetik bőségesen". A fiatal
S . . . .n akkora összeget nevezett meg honoráriumképen, hogy első
perczben tréfának tartottam és mikor láttam, hogy komoly, majdnem
elkábultam belé. Ekkora összeget csak a sokszoros milliomos ígér
egy hírneves tanárnak, arra az esetre, ha az életmentő műtétet
sikerrel hajtja végig rajta.
Az ajánlat azonban, sajnos, nem volt elfogadható. Sikerült ugyanis
megmagyaráznom a bőkezűen igérő családnak, hogy én éppen olyan
nehéz szívvel mondok le a nekik teljesíthető szívességről (no, meg a fel-
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ajánlott — honoráriumról), mint ők az én szolgálataimról. Később
nyert értesülésem szerint a két beteg elutazása Berlinbe el is maradt.
Képzelhető, hogy mekkora bánatára a családnak.
Hogy a tuberkulinnal felvert óriási feltűnés néhány hónappal
később gyászosan megbukott, az köztudomású. A felfedezés titka
tudniillik igen korán, idő előtt került a nyilvánosságra, még mielőtt
a genialis és tudós tanár a tervezett kísérleteket és figyeléseket
befejezte. Az is tudvalevő dolog, hogy a felfedezés titka nem Koch
tanár hibájából került idő előtt a nyilvánosságra,

hanem a hozzá

közel állók egy-kettőjének indiscretiója folytán, természetesen a legönzetlenebb, mondhatni, a leghumánusabb okokból. Elég annyi, hogy
a tuberkulin mint gyógyhatány eredménytelennek bizonyult be és a
világ egy, a legmagasabb fokig fölcsigázott reménységgel lett szegényebb.
A madrasi esetre vonatkozólag azonban befejezésül

még meg

kell említenem egy véletlen esetet. Mintegy hat-nyolcz hónappal
azután, hogy a Madrasban felajánlott megbízást sajnálattal vissza
kellett utasítanom, hazatérő utunkon néhányan kirándulást tettünk
Cairóból a Gizehi pyramisokhoz meg a Sphynxhez. Mikor odaérkeztünk, néhány tagból álló német társaságot találtunk a pyramisok
tövében. A Sphynx lábánál egy feltűnően intelligens arczú, hosszú
körszakállú férfiú állott. Szép szakáilát simogatva, mély gondolatokba
merülve, merően nézte a rejtélyesség symbolumát, a Sphynxet,
mintha kérdezett volna tőle valamit. A hosszú szakállú férfi
Koch Róbert volt.

-

—
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A világhírű tudós az örök rejtélynél, a Sphynxnél, keresett
enyhülést a keserű csalódás által létrehozott nagy lelki izgalmakban.*
* A madrasi S . . . .n családról csak évekkel

később

hallottam ismét hírt.

Ugyanis Gervay Dezső tisztelt barátom, a ki mintegy tíz-tizenkét évvel később indiai
utazása alatt Madrasban is tartózkodott, szintén megismerkedett a S . . . .n családdal.
A távoli földön élő közös ismerőseinkről beszélve, örömmel értesültem Gervaytól, hogy
a S . . . .n család sem a milliókból, sem a családtagokból nem vesztett egyet sem.

HATODIK FEJEZET.

KALKUTTA.

Dr Gáspár F.: A föld körül III.

A Madras és Kalkutta közötti mintegy 750—800 t. mértföldnyi
utat a Pundua négy nap alatt tette meg. Kalkuttába való beérkezése
előtt azonban még nagyon nehéz dolgon kellett átesnie. A Gangesdeltának egyik ágán — a Hugli folyón — kellett feljutnia a kikötőig.
Kalkuttába hajóval bejutni egyike a legnehezebb hajózó-műveleteknek. Ez a művelet magában egyesíti a Magellan-szoroson való
hajózás némely nehézségeit és veszedelmeit; emlékeztet a Yangtcekiangba való behatolásra, Dzsiddáhnak koralzátonyoktól ellepett
kikötőjének nehézségeire és a Suezi-csatornán perczekre és méterekre
előírt rendkívül szigorú előírásokra, a melyeknek be nem tartása
nemcsak az illető hajóra járhat végzetes következményekkel, hanem
az egész szoros forgalmi viszonyaira is, napokig tartó súlyos akadályt
okozhatnak.
A különben is genialis vízi technikának legmagasabb

fokú

művészetére volt szükség, hogy a három Nadia folyót, a Ganges
három elágazását, a melyeknek Kalkutta fölött történő összefolyásából
jön létre a Hugli folyó, olyan állapotban tartsák, hogy állandóan
kellő magasságú víz legyen bennük és hogy a Hugli ne iszaposodjon
el tökéletesen, a melyre olyan nagy hajlama van, mint talán egyetlen
más folyónak sem. Óriási elementáris erők működnek közre, hogy
a Hugli hajózhatási viszonyai a lehető legnehezebbek legyenek.
Maga az apály és dagály hat méternél magasabb különbséget hoz
létre a Hugli vízállásában; a dagály árama a folyón fölfelé, emlékeztet részben az Amazonon tapasztalt rendkívül erős áramlásra a
folyón felfelé, vagy a Magellan-szoros keleti felében tapasztalt rendkívül erős áramlására, a midőn az Atlanti-óceán vize tíz-tizenkét
27*
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mértföldnyi gyorsasággal rohan végig a Magellan-szoros szűk kanyarulatain. A Huglin is messze föl érezhető a dagály árama, egészen
Hugli nevű városig, a mely Kalkuttán jóval felül, mintegy százhatvan t. mértföldre esik a Ganges torkolatától. A másik fontos
tényező a Ganges áradása, a mely óriási víztömegével

rohanva

ömlik végig az elárasztott partokon, miközben olyan romboló pusztításokat végez a szárazföldön, mint például az Amazon a torkolatában
fekvő Marajó-szigeten és a két parton.
A Hugli folyó nehézségeivel

csak azok a rendkívül ügyes és

tapasztalt pilotok — kalauzok — tudnak megküzdeni, a kik a hajókat a sík
óceánról bevezetik Kalkuttába és a kik csak folytonos megfigyelés és
tanulmányozás által tudják evidencziában tartani a veszedelmesen
szeszélyes folyó folytonos és hirtelenül beálló változásait. A pilotok
működése már künn az óceánon kezdődik; ott, a hol a Ganges
deltája előtt szélesen kiterjedt homokpadok feküsznek, a melyeken
világítótornyok,

úszó bojék vagy világító hajók

hajósokat a veszedelmes

figyelmeztetik

pontokra, de egyszersmind

mutatják

a
a

követendő jó utat is. A Hugli-pilotok az egész világon el vannak
ismerve mint a legkiválóbb hajókalauzok (utánok mindjárt a „Sanghai-pilotok" következnek, a kik az oceánhajókat a Yangtcekiangra,
illetőleg ennek egyik mellékfolyójára, a Vuzungra vezetik, a melynek partján Sanghai fekszik). A Hugli-pilotok prototypusai a hajózási veszedelmekkel küzdő emberek legkiválóbbjainak,

a kiknek az

oceánhajó bevezetése a Hugliba és az elhorgonyzása Kalkutta kikötőjében legalább is olyan ambicziózus feladat, mint a torreádornak a
feldühödt bika fölötti diadalmas győzelem. Higgadt, nyugodt, merész,
hidegen számító és rendkívül élesen megfigyelő gentlemanek. Mellékesen megjegyezve a Hugli-pilot mestersége meglehetősen jövedelmező foglalkozás.

De küzdelmes is. Mielőtt hivatalosan kinevezik

őket pilotoknak, hét éven át egészen díjtalanul végeznek szolgálatot,
a mely idő alatt a Huglit meg a Ganges-deltát kell tanulmányozniuk. A hivatalbeli előléptetés vizsgákhoz

van kötve és a négy

fokozat

mét,

(pilot mate, masterpilot

[pájlot

maszter,

pájlosj,

seniormaster és branchmaster [brencsmászter]) csak nehéz vizsgák
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letétele után érhető el. A legmagasabb fokozatban álló pilot havi
fizetése 1800 rúpia. Hogy a gavalléros
is szép

összegű

tiszteletdíjjal

természetű hajókapitányok

hálálják meg a pilotok felelősség-

terhes szolgálatát, az természetes. A foglalkozás
ideg- és lélekölő

és

azonkívül,

hogy

azonban igazán

roppant izgalmas,

nagy-

mértékben felelősségteljes is. Ha nincsenek éppen elfoglalva valamely hajó bevezetésével, akkor ,,tanulmányúton" járnak, azaz bejárják a zátonyok és örvények vidékeit és megjegyzik az időközben
történt változásokat. Hogy mennyire veszedelmes a Hugli és hogy
milyen gyakran fordulnak elő rajta szerencsétlenségek, mutatja az,
hogy a delta néhány földnyelvének csúcsán menedékházakat építettek, a melyekben élelmiszerek, ruhák, mentőeszközök, továbbá egykét katamarán, térképek, felvilágosítást nyújtó utasítások stb. vannak
elhelyezve azon czélból, hogy a hajótörésből megmenekültek a legszükségesebb tárgyakat itt megtalálják. •
Ember legyen azonban az a menekült, a ki a homokpadok,
zátonyok, örvények és ellenáramlások ezen kibogozhatatlan tömkelegében eligazodik, ha akármilyen pontos térképek és utasítások
állanak rendelkezésére. A tengerről —

illetőleg a Bengáliai-öböl-

ből — jövő hajó a Ganges deltájának legnyugotibb

ágába. —

a

Hugli tulajdonképpeni torkolatába — fordul be. (A delta legkeletibb
ága, a Meguna, a mely a Ganges és Brahmaputra folyók egyesüléséből

keletkezett közös torkolatnak a legnagyobbik

ága, innen

több mint kétszázötven tengeri mértföldre esik.) A folyó két partján
egymást éri a sok bője, a melyek a szigorúan betartandó víziutat
mutatják. A hol a Hugli kanyarodik, a szárazföldön nagy kőoszlopok mutatják, hogy merre forduljon

a hajó és mekkorát kanya-

rodjon, nehogy a folyó kanyarodása okozta homokpadnak menjen
vagy az ott keringő örvénybe jusson. Legveszedelmesebb

pontja

az egész útnak az óceántól Kalkuttáig az a hely, a hol a Damudah és
Rupnarajan folyók ömlenek a Hugliba és a hol a két gyorsvizű folyó
szélesen kiterjedt homokpadokat és gyors keringésű örvényeket hoz létre.
A Hugiinak ezen különben is megszűkült része annyira el van iszaposodva, hogy a folyó legveszedelmesebb zátonyán, a „James and
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Mary bank"-en (dzsémsz and Meri benk) a hajózható víz apálynál
csak százötven méter széles és három méter mély. Jaj annak a
hajónak, a mely akár ezen a hírhedt zátonyon, akár többé-kevésbbé
veszedelmesnek ismert más homokzátonyon megfeneklik; az a hajó
és a hajó összes személyzete

el van veszve. Az ilyenkor

végbe-

menő folyamat drámai rövidséggel zajlik le következő módon: Mondjuk, hogy az öt-hat méter mélységre sülyedő hajó az orrával nekimegy egy észre nem vett zátonynak, a mely fölött csak három-négy
méter mély a víz. A mentében feltartóztatott hajót a víz rohanó
árja, a mely kilencz-tíz mértföld sebességgel rohan le, abban a
pillanatban keresztbe fordítja, azaz a hajót olyan helyzetbe juttatja,
hogy nem párhuzamosan áll a két parttal, hanem orrával és tatjával a két part felé és a következő pillanatban a fenekével az iszapba
ragadt hajót már fel is fordítja.

Ez néhány perez alatt megtelik

vízzel és nyomban elsülyed. A vízzel sodort iszap és homok aztán
elvégzi a többit. Valósággal eltemetik a hajót, még pedig olyan
hihetetlen gyorsan, hogy egy-két órával a sülyedés után a hajónak
nyoma sincs.* -

*

Valamennyi zátony között a James and Mary bank a leghírhedtebb; ez ugyanazt a szerepet játsza az emberpusztítás terén a
Bengáli-öbölben, mint akár a Kongo torkolatának maláriája NjmgotAfrikában.

Tudniillik a mint sehol sem pusztulnak az emberek

olyan tömegesen maláriában, mint éppen a Kongo torkolatában,
úgy a James and Mary bank is a főtemetője a zátonyra jutott
hajóknak. így például 1868-ban egyszerre ment tönkre két hajó
ezen a helyen. Az Ethel angol hajót ugyanis elragadta az ár a
horgonyával együtt; a hajó farolás közben nekiment az Agamemnonnak, ugyancsak angol hajónak. Ezt magával ragadta, a mennyiben az Agamemnon szintén kirántotta horgonyait az iszapból és
együtt farolt az Ethellel. A két hajó nekiment a James and Mary
banknek, ott felfordultak,

három perez alatt elsülyedtek és négy

* Lesz alkalmunk látni, hogy ugyanez a dráma aránylag milyen gyakran fordul
elő a Yangtceldangon is, különösen ennek a szűkületén, a mely helyeken az áram a
legrohamosabb, a vízzel sodort iszap és homok pedig a legbőségesebb.
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órával később a nyomukat sem lehetett megtalálni. 1877-ben a
Count of Stirling néhány ezer tonna búzát és két-háromszáz embert
szállító hajó jutott a James and Mary zátonyra; felfordult, még
pedig úgy, hogy a hajó feneke egy darabig kiállott a vízből; nyolcz
perez múlva nyoma sem volt. Ugyanígy járt egy évvel később az
angol Queen Anne, egy kétezer tonnás hajó. Valami kis havaria
miatt nem volt képes a szükséges tizenegy-tizenkét mértföldnyi
gyorsaságot kifejteni, a tíz mértföld sebességgel szembe rohanó ár
keresztbe fektette a folyón, nekihajtotta egy zátonynak, ez megfogta a hajó fenekét, a Queen Anne felfordult és két perez alatt
elsülyedt. 1901-ben egy nagy franczia hajó propellerje belejutott
egy úszó fatörzs lombos ágaiba; a galyak és az ágak körülfonták a csavart, meggátolták forgásában, a Hugli keresztbe
fektette, felfordította és nem egészen három perez alatt eltemette
a „Vaubant" meg a rajta lévő négyszáz embert és háromezer
tonna árút.
Példáknak ennyi éppen elég. A legtöbb hajó arra törekszik,
hogy ezen hírhedt „hajótemető" mellett olyan időpontban haladjon
el, a mikor a zátonyok fölött legmagasabb a vízállás. A mi esetünkben a Pundua szintén ezt az időpontot választotta (ezért vesztegeltünk tétlenül két-három óra hosszat azon a helyen, a hol a
Ganges deltájának iszapos sárga vize már teljesen összekeverődött
a Bengáliai-öböl kék vizével). Ugyancsak ilyen hajózási viszonyoknál
fogva történt, hogy néhány kilométerre Kalkuttától délután négy
órakor még Sagar sziget északi csúcsához közel elhorgonyozták a
Punduát és itt vártuk meg a reggelt, hogy kedvező vízállással folytassuk az utat. Eddig is igen szép volt a sceneria, a melyet a két
part természeti szépségekben nyújtott. Hiszen a Hugliról általánosan
ismert tény, hogy a Hugli a legfestőibb szépségű folyók egyike
egész Indiában. A két part vegetácziója helyenként bámulatosán
szép; buja, gazdag, változatos és érdekes. A bengáliai fák tudniillik
olyan magasak, mint például Európában a norvég erdők fái, a
melyekből az árboezoknak való sudarakat elviszik Dél- és ÉszakAmerika nyugati partjaira is. A Pundua botanikusai elragadtatással
Dr. Gáspár F.: A föld körül. III.
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magyarázták a partokat szegélyező erdők remek szépségeit. A magnóliák, az akáczok, a bambuszok és a pálmák számtalan változatban állanak egymás mellett. Valamennyinek más a lombozata, a
virága, a törzseknek meg a gályáknak elágazása; az illatjuk is más
és más és együttvéve

olyan kellemesek, hogy a szokott „föld-

szagot", a melyet az őserdő rothadó termékei szoktak fejleszteni s
a melyeket a nyilt tenger friss levegőjéről

jövő utas már mértföl-

dekről megérez, itt egészen elfödik és kellemesen lágy illatot árasztanak. És ezt a végletekig hajtott növényzeti bujálkodást, a fáknak
és virágoknak ezt a telített zöld színét tisztán a Hugli tartja fenn,
a mely gyakran túláradva a medrén, pazarul öntözi a talajt és tetőzésül termékenyítő iszappal is ellátja az erdő talaját.
Az erdőket kivéve, a partokon mindenütt lakott helyek és kultivált földek láthatók. Hogy a templomok mindenütt a legfeltűnőbb
épületek, az természetes. (Hát mért vagyunk

Indiában és főképen

a főváros közelében?) Falu falu után következik mind a két parton;
a hol nincs falu, ott legalább egy pagoda mutatja, hogy emberek
laknak a közelben. De mutatkoznak az emberek személyesen is.
A partokon ugyanis számos a kiszállóhely,

a czölöpökre épített

magas híd, a melytől le- és felfelé a parton hosszan kiterjedő czölöpök vezetnek le a folyóhoz. Ne felejtsük el, hogy a Ganges a
hinduk szent folyója, a melyben a naponként egyszer-kétszeri fürdés
vagy mosakodás

egyike a legpontosabban

betartott rituáléknak.

Úgy a hinduk, mint a mohammedánusok nagy előszeretettel építik
templomaikat közvetlenül a part szélére, egészen ki a vízig és ez
talán az egyetlen hely, a hol hinduk és mohammedánusok békés
egyetértésben építik a templomaikat egymás közelébe. Több helyen
látható a mohammedánusok kupolás moshéja a karcsú, vékony
minarettel, meg a hinduk hatalmas méhkasalakú pagodája, egymás
mellett. Mindkét vallás hivői nagy gonddal és költséggel díszítik a
templomok környékeit. Sehol másutt nincs annyi virág és dísznövény, mint a templomok közelében, sőt a lépcsőket is, a melyek
a folyóról a templomokba vezetnek, behintik virággal és koszorúkkal. Ezért volt, hogy útközben helyenként a koszorúknak egész

(Mocsáry B.-né úrnő gyűjteményéből.)
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tömegét hozta velünk szembe az ár, a melyeket a templomok előtti
lépcsőkről mosott el. A virágdiszítésben a jázmin játsza a főszerepet, melynek erős illata néha a folyó közepén is érezhető volt.

Sagar szigete, a melynek közelében horgonyon vesztegeltünk
(és a hol bevártuk a Kalkuttába vezető úthoz a kedvező vízi viszonyokat), más szempontokból is hírhedt kis földdarabka.

Tudniillik

temérdek tigris él rajta és temérdek vízikígyó a partjain. Az itt
horgonyzó hajók utasainak és személyzetének szigorúan tiltják a
partramenetelt; de az óceánokon hosszú

napokat töltött utasok

között mindig akadnak néhányan, a kik nem tudják bevárni, hogy
Kalkuttának nagyvárosias aszfaltján lépjenek először a szárazföldre
és nem törődve sem a tilalommal, sem a veszélylyel, a kínálkozó
katamaránnal átrándulnak a közeli szigetre. Ennek folytán itt-ott
megtörténik, hogy a Kalkuttába beérkező hajó egy-két emberrel
kevesebbet

hoz, mint a mennyi a Ganges deltájánál volt rajta.

A hiányzó számok a Sagar-szigeten maradtak. Egykoron, Kalkutta
megalakítása előtt, Sagar szigete sűrűn lakott és jól kultivált hely
volt, a melyen több, mint kétszázezer "ember lakott és Indiának
egyik virágzó emporiuma volt. Aztán jött egyszer — 1688-ban —
egy

cykíon, a hírhedt bengáliai forgó viharoknak azóta példátlan

erejű rohama; ez behajtotta az óceán hullámait a Ganges deltáiba
és úgy eltörölte a föld színéről a kétszázezer embert meg a kultúrát és a sok templomot, hogy hírmondó sem maradt az egész
városból. Ma a sziget nem egyéb, mint sűrű dsungelektől teljesen
elborított alacsony sziget, a melynek sűrűiben tigrisek tanyáznak.
Hogy azonban az emberek vallásos rajongása, meggyőződése vagy
akár a hagyományokhoz való ragaszkodása nem ismer sem veszedelmet, sem nehézséget, azt élénken illusztrálja Sagar szigete, a
brahmanok egyik szent búcsú- vagy zarándokhelye. A sűrű dsungelek közt — a mint mondják, talán egész Indiában nincsenek
olyan sűrű dsungelek, mint éppen Sagar szigetén — van egy tisz-
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tás hely, a mely vagy véletlenül maradt kopáron, vagy csak nagy
fáradtság

által tartják kopáron. Erre a tisztásra évenként egyszer

— januáriusban — valamely ünnep alkalmával százezrével jönnek
a zarándokok főképen Bengáliából, hogy három napi ájtatosságban
vezekeljenek.

A vezeklést

persze igen czélszerűen összekötik

üzlettel, a mennyiben ugyanekkor tartják meg a híres

az

országos

vásárt is. A fő azonban az ájtatosság meg a vallásos szertartás.
Napjában néhányszor fürdenek a szent folyó vizében és néhányszor
napjában teszik ki magukat a mérgeskígyók

harapásának, a mely

majdnem olyan biztosan öl, mint India másik hírhedt szárazföldi
kígyója, a cobra. Áldozatokat hoznak a Gangesnek meg a tengernek, a mennyiben virággal, kókuszdióval

és más

gyümölcsökkel

engesztelik a szent folyamot; gyöngygyei, smaragddal és gyémánttal a tengert. Hosszú időkig szokásban volt, hogy néhány — gyermeket is áldoztak a két veszedelmes elemnek, a folyamnak és a
tengernek; de újabb idők óta ezt az embertelenséget

elhagyták.

Nem azért, mintha belátták volna, hogy az nem helyes — sőt
ha szigorúan veszszük, barbár és szívtelen embertelenség — hanem
azért, mert az —

angol hatóságok a legnagyobb

szigorral meg-

tiltották.

A tulajdonképeni Hugli itt kezdődik Sagar szigetének északi
csúcsánál. A mi eddig történt, az mind a Ganges

számlájára

irandó. A Pundua és vele még néhány középnagyságú kereskedelmi
gőzös, a melyekkel együtt töltöttük az éjszakát horgonyon a sagari
öbölben, a hol, tekintettel a minden perczben esetleg szüséges
menekülésre a csendes gőzt kazánokban tartották, a kora hajnali
órákban felvonták a horgonyokat. Megindultunk a Huglin

fölfelé,

segítségül véve az éppen beállott dagályáramot, a melynek kettős
előnye van a fölfelé való hajózásnál. Először is ilyenkor magas a
víz a Hugli zátonyain; másodszor pedig, mert segít a hajót fölfelé
hajtani. Van még egy előnye; az tudniillik, hogy a gyors áramlású
vízben a kormánylapáton sokkal nagyobb a nyomás, a hajóval való
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manőverezés tehát annál könnyebb és biztosabb. Néhány órai haladás
után, miközben a sceneriáknak gyönyörűséges változatai tűnnek fel a
part mindkét oldalán, elérjük Diamond Harbourt (dájmond hájbör), a
-Gyémánt kikötőt". A „Pundua" nem vetett horgonyt, hanem csak
megállt; (a „megállás" alatt a gőzgép akkora erővel működött,
amekkorával a tenger állóvizén akár öt-hat mértföldet is megtehetett
volna). A hajó azért állott meg, mert egy apró gőzbárka állott az
oldala alá. A gőzbárkát vezető pilót ugyanis közölte a hajónkon
levő másik pilóttal a legutolsó órákban szerzett megfigyeléseit a
delta víz- és zátony-viszonyai felől. Említettük ugyanis, hogy a
deltában, a mely leghatalmasabb az egész földön, valamennyi
csatornában, érben, mellékágban és öblöcskében folyton-folyton változik a víz állása, folyása és keringése. Néhány órán belül akkora
változások állhatnak be, hogy ugyanaz a pilót, a ki este kiment a
gőzbárkájával a delta torkolatáig, hogy vezessen be egy hajót,
reggel már egészen más és az estelitől lényegesen eltérő viszonyokat
talál. Ezeket a tegnap óta történt változásokat közölni jött a pilót
a „Pundua" mellé.
Diamond Harbour különben is igen fontos pont a Kalkutta
felé vezető úton. A nagy hajók ugyanis, az igen mély járatuak,
ennél fennebb már nem mennek a Huglin, hanem itt horgonyoznak.
Az árú- és személyátvitelt Kalkuttába vasúton eszközlik, a mely
napjában többször jön és megy az külső kikötő és Kalkutta között.
A mint elhagytuk Diamond Harbourt, igen erős áramlások rohantak
felénk. Csak úgy prüszkölt a „Pundua" és okádta a füstöt meg az
elszálló apró égő széndarabkákat a nagy erőlködésben. Itt ömlik
be ugyanis a Rupnajarán, a Hugli egyik mellékfolyója, a mely
nemcsak temérdek vizet, hanem temérdek iszapot is hoz magával.
Néhány kilométerrel feljebb érintettük Tamlukot, a buddhistáknak
egykori szent búcsúhelyét. A régi időkben Tamluk volt a buddhisták
egyik leghíresebb búcsúhelye, a hol számos templom és klastrom
állott és ezer számra éltek a buddhista papok. Hogy milyen koloszszális változást idézett elő a Gangesnek és Brahmaputrának a
hindostani lapályról meg a Himalája tövéből hozott homokja és
Dr. Gáspár F.: A föld körül. III.
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iszapja, azt élénken bizonyítja Tamluk városa. A kínai hagyományok
szerint ugyanis biztosan kimutatható, hogy egykoron ebből a tengeri
kikötőből indult egyik híres zarándokuk — Fa Hian •— Ceylonba.
Az

azon

időből

fennmaradt Írásokból biztosan

kivehető, hogy

Tamluk városa akkor oceánparti kikötő volt. Ma pedig elég mélyen
benn fekszik a szárazföldön. A Ganges és a Brahmaputra tehát
néhány ezer kilométerrel gyarapították Indiának különben is tekintélyes területét.
Minél feljebb jutunk, annál élénkebbek a partok, annál mozgalmasabb az élet a vízen és annál szűkebb a folyó. A Fultah
zátony, a mely veszedelmességre
zátony után következik, —

mindjárt

a James and Mary

tudniillik itt ömlik be

a Damudah

folyó számos örvénynyel és óriási mennyiségű iszappal —
az utat és mindjárt a Damudah beömlése fölött ismét
lesz a Hugli. Mikor aztán elérjük

elzárja
szűkebb

Hangman Pointot, egyszerre

ritkul a parti sűrűség — a dsungelek, — és lassankint előtűnnek
a lombok közé rejtett házak, paloták, pagodák, villák és raktárak:
Kalkutta

alá

érkeztünk. Előbb azonban ismét egy

pilót jön a

hajóra, a kikötőkalauz, a ki átveszi az előbbitől a hajó vezetését
és magára vállalja a hajó elhorgonyzását a kikötőben. Ez már a
harmadik „folyó-speczialista", a mióta az óceánból befordultunk a
Ganges deltájába.

A horgonyzó-manőver még órákat vészen

igénybe.

Miután

ennek befejezése előtt úgy sem léphetünk a partra, használjuk

fel

az időt arra, hogy megismerkedjünk Kalkutta érdekes múltjának
és mozgalmas jelenének néhány mozzanatával.
Ennek a híres városnak, a mely kora ifjúságunk
néprajzi

olvasmányaink

között a legnagyobb

óta föld- és

mértékben köti le

érdeklődésünket és foglalkoztatja képzelődésünket, alig néhány száz
éves a múltja. Négyszáz évvel ezelőtt jóformán még nyoma sem
volt; még említés sincs róla téve. 1700-ban először jöttek európaiak
— angol kereskedők — erre a helyre, a kik Hugliból, a magasabban
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idemenekültek egy falucskába,

az akkori

Kalikatába. A néhány angolhoz rövidesen még néhány angol csatlakozott, részben azért, mert itt a bennszülöttek gyakori támadásai
elől valamiképen védve voltak, másrészt pedig, mert a folyón ez
a pont volt aránylag a legjobb horgonyzó hely, tehát a kereskedelmi viszonyok

is kedvezőbbeknek

mutatkoztak. Az európaiak

egyre szaporodtak és velük a bennszülöttek. A helység azonban
hosszú időkig nyomorúságos falu maradt, a melyet évenként egyszer-kétszer elöntött az árvíz és a mikor az árvíz elvonult, térdig
érő iszap meg halált lehelő mocsár maradt utána vissza. A hol a mai
_Maidam" (médöm) áll, a hol ma Kalkuttának leggyönyörűbb parkjai
és egész Indiának legmonumentálisabb modern épületei állanak,
azokon a helyeken abban az időben a mocsárláz és kolera kiapadhatatlan forrásai voltak. A mai impozáns Wellington square helyén
kígyótanya
volt

állott; a hol nem volt iszap, ott sűrű

minden borítva, az egészségügyi viszonyok

dsungelekkel
pedig olyanok

voltak, hogy a fehéreknek egy harmada évenként belepusztult. Nem
hiába, hogy a Kalkutta szó eredetét úgy értelmezték, hog}' a
Golgotha szóból ered, a mi annyit tesz: — koponyatemető; (akár
a „Matachin" a panamai szorosban).
A már fejlődő

kolóniára a bengálai Nabob (navab), Suray

ut Dauiah mérte az első végzetes csapást, a midőn 1756-ban a
vagyonilag már fejlődő Kalkuttát érdemesnek tartotta arra, hogy - kirabolja. Ezen alkalommal a Nábob azt a kis tréfát követte el a
Kalkuttában talált európaiakkal, hogy valamennyiüket, azaz száznegyvenhat embert, egyetlen szobába gyömöszölte be, a melyet az
angolok

„Black Hole"-nak (fekete lyuk) neveztek el, a melyben

másnap

reggelig

száztizenhárman

megfulladtak.

A

Madrasból

kiküldött angol csapatok csak óriási nehézségek utján és sok emberélet árán tudták a várost visszahódítani. A „legyőzött"

ellenség

ugyanis csak mintegy nyolczszázezer font sterling, azaz tizenkilencz
millió koronányi kártérítés ellenében volt hajlandó a várost visszaadni az angoloknak. Ezen időtől kezdődik tulajdonképen Kalkutta
története. Uj erődöket építettek —

az a hatalmas erős vár, a
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melylyel szemben a „Pundua" a Huglin horgonyoz, a Fort William,
akkor épült; — a mocsaras „maidam" helyébe parkokat ültettek
és megkezdték építeni azt a városrészt, a mely mai

fejlődésében

Indiának legszebb része: a „Chauringhee"-t (csauringi), és a melytől
Kalkutta beczézett nevét kapta: „paloták városa". Jóllehet a város
elérése hajózási szempontból egyike a legnehezebb műveleteknek,
a kikötője óriási hajóforgalomnak a színterévé fejlődött.
A legelső mesteralkotás, a mely még a partralépés előtt tűnik
szemünkbe, az a hatalmas Howrah-híd (haurá), a mely a maga
nemében valóságos

mestermű. A híd ugyanis

összeköti

balpartján elterülő Kalkuttát egyik legjelentékenyebb

a Hugli

külvárosával,

Howrahval, a mely előváros azért legfontosabb része Kalkuttának,
mert innen indul ki a szétágazó vasúti vonal, a mely
Kalkuttát

Elő-India fontosabb

városaival,

Madrassal,

összeköti
Kalikuttal,

Bombayvel, Agrahval, Delhivel, Benaressel stb. A hid, a mely alsó
és felső részre osztja a kikötőt, elhorgonyzott pontonokon nyugszik,
amely pontonok együtt emelkednek és sülyednek a folyó vizével,*
aszerint, a mint az az apálykor és dagálykor sűlyed vagy emelkedik,
és azonkívül kiállják

azt a naponként négyszer változó rohanó

áramot, a melyet az apály meg a dagály hoznak létre. A híd olyan
magas, hogy közepes nagyságú óceáni hajók elhaladhatnak alatta,
míg a nagyobbak számára a középen szétválasztható. A tulajdonképeni kikötő ettől a hídtól délre, lefelé terül el és olyan terjedelmes,
hogy kétszáznál több nagy hajó fér el benne egyszerre.
Ezzel

a monumentális modern alkotással

szemben

feltűnő

ellentétben állanak a partok. Tudniillik gátról vagy gondosan megépített rakpartokról szó sincs. A partok olyan állapotban vannak
ma is, mint voltak akár Suray ut Daulah navab idejében.

Csak

a temérdek lépcső tűnik fel, a melyek a partról levezetnek a víz
színéig. A lépcsőnek azonban semmi köze a hajózási

forgalomhoz

vagy a parttal való közlekedéshez. Egészen más a rendeltetésük.
Tudniillik a lépcsőkön végzik a bennszülöttek vallásos mosakodá* A kettő között Kalkutta alatt hat méter a különbség a vízállásban.

A „MAIDAM" KALKUTTÁBAN (KÖZÉPEN A KORMÁNYZÓI PALOTA.)

IMOC.SÁRV H.-NL L'IIXÓ GYÜJTKMKKYhBŐI . I
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saikat a Hugli vizében. És aztán még valami tűnik fel: a sok vitorlás
hajó. Láttuk, hogy még a néhány ezer lóerejű gőzösök is milyen
nehézségek

között hatolhatnak fel

a Ganges delta veszedelmes

árjain; hát még a vitorlások útja milyen nehéz lehet. A vitorlásokat
azonban vontatják idáig. Hogy milyen kolosszális munkát végez-

VITORLÁSHAJÓK KALKUTTÁBAN, A DOKKOK KÖZELÉBEN.

nek azok a vontató gőzösök, azt két ízben is volt alkalmunk
látni a Huglin fölfelé jövet; a hatalmas négy árboczos elé fogott
két apró, jóformán csak gépből álló vontató olyan benyomást tett,
mintha ruczacsibék hatalmas hattyút vagy inkább hízott ludat
vontattak volna maguk után.
A „Pundua" éppen megérkezett kijelölt horgonyzási helyére és
hozzáfogtak a drótkötelekkel való „kipányvázáshoz" (négy helyen
is kikötötték a parti vasczölöpökhöz, hogy ellentállhasson a ragadó
áramnak, másrészt pedig hogy minél szorosabban állhassanak a
hajók egymás mellé), a midőn vészkiáltások riasztottak fel bennünket,
Dr. Gáspár F.: A föld körül. IIL

•

•

30

-34

GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

a hajó fedélzetén bámészkodókat. Egy csónak fordult fel közvetlen
közelünkben és a benne ülők — néhány bennszülött és két európai —
a vízbe fordultak. Jóformán abban a perczben tűntek el a szemünk
elől, az emberek és a csónak. Mintegy tizenöt-húsz méterrel lejebbb
kettő a felszínre jött; két hindu. A többi talán sohasem került
többé a felszínre. A Hugli ugyanis ritkán bocsátja — élve —

a

felszínre azokat, a kiket egyszer magához ragadt.
„Kalkutta tehát jól kezdődik", monda egyik útitársunk, vonatkozással

a szemünk előtt éppen lezajló rövid drámára. Ez az

útitárs Madrasban szállott a hajóra és már az első napon megnyerte
az összes utasok rokonszenvét. Előkelő fellépése

mellett olyan

kedves és megnyerő modort tanúsított mindenkivel szemben, oly
szívesen magyarázott bárkinek bármiről és olyan nagy tájékozottsága
volt a körülöttünk történő dolgokról, vidékekről és eseményekről,
hogy néha bámulatba ejtette a környezetét. Harminczkét-harmincznégy éves ember lehetett; erős, magas és nyúlánk volt, a milyen
alakokat a skót tüzérek között szoktunk leggyakrabban látni. Az arcza
olyan sötétre volt égetve, mint egy beduiné; aczélkék szeme pedig
alkalmas volt arra, hogy a hajón levő útitársnők nyugalmát megzavarja. Nos, ez a gentleman volt az, a kire az imént felfordult
csónak drámája tette azt az elkedvetlenítő benyomást, hogy: Kalkutta
nem jól kezdődik. És a mely perczben ez a gentleman megindul
a hajó lépcsője felé, hogy elhagyja a hajót, egy másik gentleman
a kin meglátszott, hogy a kalkuttai rendőrség hivatalnoka, eléje
áll és azt mondja neki, miközben a fiatal gentleman vállára teszi
a kezét: „Ön X. Y., a ki Singapuréból szökött meg. Altiszt, adja
a

karpereczeket ennek a gentlemannek". Pár perczczel

később

rar. X. Y.-nak a kezei össze voltak kötözve és a „Pundua" előkelő
és általános rokonszenvet élvezett daliás utazója rendőri kíséret
alatt haladt le a hajó lépcsőjén.
Az esemény olyan hirtelen és váratlanul történt és olyan megdöbbentő hatást gyakorolt a hajó közönségére, hogy nehéz lett
volna megmondani, mi volt szörnyűbb: az iménti emberpusztulás
a csónakkal, vagy ez a mostani a — lánczczal.
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Mielőtt elhagynók a „Pundua" fedélzetét, vessünk még egy
tekintetet a háttérre, illetőleg a folyóra s a folyó túlsó partjára.
A hátteret az egymás mellé sorakoztatott számos oceángőzös, nagy
vitorlások, exotikus alakú honi vitorlás járművek, katamaránok és
kanoék alkotják. A folyó túlsó oldalán, Howrah külvárosa felé, a
lépcsők éppen most telnek meg ájtatos hívőkkel, a hindukkal.
Aggok, fiatalok, asszonyok és gyermekek vegyesen és együttesen
fürdenek, azaz csak mosakodnak. A hinduk az évszázados hagyományok útján rajok maradt czeremoniális mozdulatokkal és automatikus fogásokkal vetkeznek neki a szent fürdőzésnek, imákat
mormolva és hajlongva. A vétkezésük olyan decens, mondhatni
szemérmes, hogy a legtúlzóbb prüderia sem találna rajta kifogásolni valót. A ruháikat csoportokba rakják a lépcsőkön, mindmegannyi szürkésfehér foltokat a lábnyomoktól évszázadok óta ugyanazon helyen kitaposott szennyes vörös téglákon. Száz meg száz
kar egyszerre mozog, mint valamely gépnek a mozgó nyúlványai,
a mikor lecsavarják kopaszra beretvált vagy csak egy tincscsel
borított fejükről a turbánt. És ebben az őshagyományos vallásos
czeremóniát végrehajtó embertömegben egyszerre megnyílik a legmodernebb britt építészeti tudománynak egyik remek alkotása, a
Howrah-híd; a kolosszális vasműnek óriási oszlopai egyszerre kétfelé húzódnak, oly halkan és nesztelenül, mint ahogyan azok az
emberek lépnek, a kik itt élnek; a két oszlop között tátongó ür
támad, a melyen rohanó örvényekben száguld le a szent folyó és
egyszerre megjelenik a nyílásban a felülről jövő nagy gőzös, a
fekete kolosszus, a melynek két kürtőjén gomolygó fekete felhőként rohan ki a füst, egy pillanatra elborítva a napot, míg lecsap
a vízre, a hol összefolyik a rohanó folyó sárga vizével és az ájtatos
fürdőzők fekete testével. Azután végigrohan mellettünk, bőgve és
harsogva, jelezvén, hogy horgonyzó helyére megy. A teteje tömve
van a fehér ruhába öltözött sötét arczú emberekkel, a kikre szemmel láthatólag szintén megdöbbentő hatást teszen a bámulatos sceneria,
a megkapó látvány nagyszerűsége. Ez a benaresi hajó, a mely bucsúsokat
hoz haza Kalkuttába, hogy innen elszéledjenek illetékes vidékeikre.
30*
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Ezzel a képpel szemben, a folyó balpartján, imponáló terjedelemben és nagyszerűségben terül el maga a város, Kalkutta. A part
mentén le és felfelé előkelő és gyönyörű palotasor húzódik végig
egész az Edén Gardenig, addig a szép parkig, a melyet Lady Edén,
India egykori kormányzójának, Auckland Lordnak a nővére tervezett

URl FOGAT.

és kezdeményezett. A sötétzöld lombozatból kilátszó fehér szobrok
és oszlopok igen szép benyomást tesznek az együttes áttekintésben.
Ennek a folytatása a híres „Maidam Esplanade", a melynek jórészét
elfedi ugyan az előtte fekvő hatalmas Fort William, de azért meglátszik rajta, hogy több kilométer terjedelmű.
A Great Eastern Hotelbe tartva az út a Maidam Esplanadeon
keresztül vezet és eljutunk a Chaurenghee városrészbe, Kalkuttának
tulajdonképeni

palotanegyedébe.

A

Chaurenghee

első

pillanatra

nagyon hasonlít a bombayi „Castle"-hoz, és csak később vesszük
észre, hogy itt minden impozánsabb, nagyobb és hatalmasabb. A ki
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azonban

európai fogalmak

szerint

nagyvárost

vél

Kalkuttában

találni, tudniillik mozgalmas elevenséget, a melyben akár a társadalmi érintkezésből keletkezett elevenség lüktet, akár a kereskedelmi forgalom által létrehozott sürgés-forgás, az nagyon téved.
Kalkutta nagyon csendes város; nemcsak az európai fogalmak
szerint, hanem indiai mérték szerint is. Ámbár a fő- és székvárosa

ÖKRÖS SZEKÉR.

a rengeteg birodalomnak, a melyben több mint egy millió lakos
él és 1773 óta a brit-indiai kormánynak a székhelye, továbbá központja a nagy kiviteli forgalomnak, a melynek juta, gabona, tea,
ópium, rizs, gyapot és állati bőrök a főbb czikkei, azért az előbb
említett szempontokból mögötte marad némely indiai városnak. így
például Bombayval éppenséggel nem hasonlítható össze. Az európai
városrésznek gyönyörű parkokkal díszített térségei, meg a szintén
gyönyörű fasorokkal beültetett széles utczák csaknem tátongnak
az ürességtől. Akárhány olyan utczája van, a mely éppenséggel
nem emlékeztet nagyvárosra. A kocsiközlekedés oly csekély, hog}'*
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a főbb

utczái is zajtalanok.

Pedig a rengeteg terjedelmű

város

megtekintése csak kocsin lehetséges, a mi elég olcsó mulatság;
egy órai kocsizásért fél rúpiát, körülbelül

kilenczven fillért fizet-

tünk. Az is igaz, hogy nem ért többet. Kalkutta „bérkocsiipara"
nagyon alacsony niveaun áll; a kocsik — vagy
fedett könnyű szellős

járművek,

vagy egészen

vászonernyővel
zárt kocsik

—

kopottak és piszkosak; a lovak, illetőleg csak rossz gebék, éppen
olyan soványak, kopottak és kiéhezettek, mint a gazdájuk, a bakon
ülő hindu. Mind a kettőről, kocsisról és lóról lerí a kiéhezettség;
az ember nem tudja, melyik közülök a szánalmasabb. Kevés

fajt

találtunk, a melynél annyi lett volna a szánalomraméltó alak, mint
a hinduk között; nyomor, éhség, csüggedés és türelmes lemondás
olvasható le az arczukról. A legélénkebb érzés, a melyet

velük

szemben az európai megérez, a szánalom. Arról azonban, hogy
a nép ilyen, hogy a nemzet ennyire sülyedt, arról az angolok nem
tehetnek, nem ők az okai ennek, (a mit a németek különösen
erősen hangoztatnak). Ellenkezőleg, inkább az mondható,

hogy:

ámbár az angolok mindent elkövettek és elkövetnek most is, hogy
a számos válfajra széteső óriási hindu nemzetet társadalmi, közgazdasági és egyéni tekintetben felrázzák abból a rettenetes lethargiából, a melybe sülyedtek, azért a hinduk megmaradtak azon az
alacsony fokon, a melyre estek. Nem az angolok hibája az, hanem
a

hindu-faj

erős

térünk). — —

dekadencziája.

(Erre a thémára még

vissza-

—

Rövidre szabott tartózkodási időnket felhasználandó, eleinte
nagyon takarékosan bántunk az idővel. Igyekeztünk úgy beosztani
az időt, hogy

az összes

megnézésre

belőle. De nem volt szükséges;

érdemes dolgokra jusson

Kalkutta ugyanis nem

specifikus

indiai város. A mi nagyon érdekes és nagyon lokális jellegű, azt
el lehet intézni egy-két nap alatt. Középületei közül legkimagaslóbb,
azaz hogy legimponálóbb az indiai alkirály palotája, szemben a

A PROMEBÓL HOZOTT BIRMÁN PAGODA.
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Great Eastern Hotellel. A gyönyörű park közepén álló kétemeletes
fehér épület hatalmas kupoláival, dóriai oszlopsorával méltóan
reprezentálja Angliát Indiában. Délre ettől az épülettől sok kilométeren végighúzódik a nagyszabású és széles terjedelmű Esplanade,
a melynek számos apróbb tavát meg sétaútját terebélyes fák szegélyezik. Az Esplanadon, a kormányzósági palota közelében, áll
Indiának egyik legmonumentálisabb emlékműve, a Sir David Ochterlony szobra. Az ötven méternél magasabb oszlop felső harmadában
széles nyitott galériát építettek, a melyre a szobor belsejében elhelyezett lépcsőkön lehet feljutni. A galériáról élvezhető kilátás elsőrendű élvezet, de a szédületesen kacskaringós vaslépcsőkön való
feljutás olyan nehéz munka, különösen a forró hónapokban, hogy
az élvezet kissé drágán van megfizetve.
•
.- i
Az Esplanade északi részén terül el a már említett Eden-kert,
Kalkuttának egyik legszebb részlete. Egyik exotikus díszítése az
Eden-kertnek a lombos fáktól és szép tiszta tavaktól körülvett birmai
pagoda, a melyet Proméból hoztak át egészben, meglehetős nagy
költségekkel. Az Eden-kert •'alközpontja Kalkutta „fashionable"
osztályának. Itt tartják meg min.dénnapi sétájukat és kocsi-korzójukat a katonazenekar konczertje alatt; az Eden-kert közönsége
ugyanaz, a mely a korzó előtt a Hugli partján, az Eden-kert és a
Fort William közötti mindennapi sétáját végzi. A Fort William
szintén egyike Kalkutta legimpozánsabb részleteinek. A sánczokkal
és bástyákkal körülvett hatalmas csillag-épület közvetlenül a Hugli
partján fekszik. Ebben az épületben van összpontosítva a legtöbb
hadifegyverkezés, itt van a főarzenális; a kényelmes nagy kaszárnyákban pedig állandóan huszonöt-harminczezer ember tanyázik.
Az Esplanade folytatása délfelől a Hugli mentén fekvő külváros,
a Garden beach, Kalkuttának egyik legmozgalmasabb városrésze.
A Garden beachban feküsznek ugyanis a hatalmas dokkok és ennek
a partján köt ki a legtöbb oceángőzös. A Garden beachnek további
folytatása délfelé már hindu falu, Kalighat, a Imely mint tudjuk,
kiinduló pontja volt az angolok első letelepedésének ezen a vidéken.
Ebből a már igen jelentéktelen falucskából keletkezett a mai Kalkutta.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. III.
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Hogy fogalmunk legyen Kalkutta óriási terjedelméről, térjünk vissza
kiinduló pontunkhoz, az Esplanade északi csúcsához. Közvetlen az
alkirályi palota mögött a középületeknek egész hosszú sora fekszik;
például: a doriai stylusban épült monumentális városháza — a
Town Hall — a posta- és sürgönyhivatal, az angol-góth stylusban
épült legfőbb bírósági épület, a Bengáliai Bank, a közmunkák palotája stb. Ezt az előkelő csoportot az európai üzletnegyed veszi körül
és csak ezeken túl következik a kalkuttai „native" — vagy „Black
town", a „Petta". Egy-két évtizeddel ezelőtt a Black town semmiben
sem különbözött India többi városainak bennszülött negyedétől;
ugyanolyan zeg-zúgos, piszkos és sötét utczákból állott, mint akár
a már általunk is ismert bombayi fekete városrész, piszkos odúkkal.
Ma szép széles és rendezett utczák állanak azoknak a helyén, a
melyekben bengál rendőrök vigyáznak a rendre meg a — zsebtolvajokra, a kiktől állítólag hemzsegett Kalkutta. A fekete város
újraépítéséhez az adta meg az okot, hogy a kalkuttai hatóságok
beleuntak az örökös cholerába és pestisbe, a melynek a Petta
kipusztíthatatlan fészke volt, sok-sok millió árán kisajátították a
házakat és utczákat, köztük néhány templomot is, leromboltak
mindent a föld színéig és fölépítették újból az egész városrészt.

Legérdekesebb intézménye Kalkuttának az „Indiai Múzeum" ;
a nagyterjedelmű épület a város déli részében fekszik, az említett
dokkok meg a „Tolly Chanell" között. A terjedelmes múzeum
magában foglal mindabból valamit, a mi India földjén akár történelmi, akár nép- vagy természetrajzi szempontokból fontos vagy
érdekes. Tekintettel arra a körülményre, hogy a múzeum talán
egyike a legfiatalabbaknak, — 1866-ban még nyoma sem volt, —
az embernek bámulnia kell azon a határtalan szorgalmon meg
azokon az óriási költségeken, a melyekkel ezt a gazdag és érdekes
múzeumot létrehozták. Legérdekesebb része a fossiliák gyűjteménye.
A régibb geológiai korszakból származó állatcsontvázaknak talán a
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leggazdagabb gyűjteménye Kalkuttában van. Van közte néhány
példány, a mely ma egyetlen az egész világon. Illusztrálásul érdemes néhánynak a felsorolása. Itt van például az „Amphicyon" vagy
a hyéna-medve; kutyához hasonló állat, a mely azonban olyan
nagy, mint a legóriásibb medve. A „Machiodorus", vagy az irtózatos fogazató tigris; a fogai ijesztően hosszúak. A „Siwali",
a mely tökéletesen hasonlít a macskához, de nagyobb mint az
oroszlán. A „Megatherion" csontváza, antilopszerű szarvakkal,
a melyek olyan párhuzamosak, hogy oldalról nézve az ember azt
hihetne, hogy csak egy szarva van. A „Glytodon" kolosszális
pánczél-állat, a melynek az egész hátpánczélja egyetlen darabból
áll. Itt van továbbá a „Megaloscerni" csontváza, az egykori mocsármadáré ; az állat akkora lehetett, mint a jól kifejlett strucz és ami
legérdekesebb rajta, az, hogy a kalkuttai múzeumban levő példány
az egyetlen, a melyet eddig találtak. Itt van továbbá egy halnak
a csontváza, a „Balaenoptera indica"-é, a mely mintegy húsz méter
hosszú és végül egy krokodilus csontváza, a mely sokkal nagyobb,
mint az eddig ismert krokodilusfajok bármelyike.
Hasonlóan érdekes
gyűjteménynek némely
mántjai ezek, a melyek
világhírű „Kohinur", a

és némely tekintetben páratlan az ásványpéldánya. Indiának legszebb ékkövei, gyéközött azonban egynéhány, mint például a
Nagy „Nizám", a „Regent" csak utánzat.

Tudományos szempontbólmégérdekesebbek Kalkuttának növényés állattani gyűjteményei eleven és praeparált alakban. A botanikus
kert odaát fekszik a Hugli túlpartján, Howrah külvárosa alatt. A botanikus kert óriási nagy; 109 hektárnyi területével majdnem egy mértföldnyire húzódik a Hugli mentén. Nagy előnye, hogy kocsin szabad
végighajtani széles útjain, a mi nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az
emberek szívesen járnak oda és kocsiban ülve gyönyörködhetnek a kert
szépségeiben. Ezek között is vannak példányok, a melyek páratlanok.
Ilyen például mindjárt a bejárat után következő két hatalmas fasor: az
egyik csupa palmyra-pálma, a másik pedig csupa mahagoni-fa. A kertet
átszelő folyócska hídján áthaladva bámulatosán szép, de csaknem teljesen szagtalan virágágyak között eljutunk a botanikus kert „piéce de
31*

244

GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

£ésistance"-jához, a legnagyobb indiai ficushoz. A fa törzse tizenhét
méter kerületű és több mint kétszáz „lég gyökerével" mintegy kétszázötven négyzetméter területet foglal el. A fa olyan nagy, olyan
imponálóan kolosszális, hogy még a nagyszerűségekhez már hozzászokott szemnek is bámulatraméltó jelenség. A botanikus kert —
a mint mondják — még sokkal szebb volt, mint jelenleg; de a
•„nagy Cyklon" tönkretette sok „kimagasló" szépségét.*
Az állatkert gazdag gyűjteménye nem azért nem kelt különös
érdeklődést, mintha a kiállított „tárgyak" — az állatok — nem
lennének érdekesek, hanem azért, mert már nem újak; ezekhez
•hasonlókat már többször volt alkalmunk látni. A kígyógyűjtemény
azonban olyan gazdag és változatos, hogy a madrasit messze
túlhaladja.

Mielőtt tovább látogatnók a tudományos czélokra szolgáló
intézményeket, a melyek Kalkuttában, India harmadik egyetemi
városában olyan számosak, hogy

Európa

bármely tudományos

jellegű városával felvehetne a versenyt, térjünk vissza a szállodába.
A Great Eastern Hotel sok tekintetben túlszárnyalja a bombayi
szállodákat, de a koszt és kiszolgálás tekintetében bizony mögöttük
marad. A szállodába azért szükséges visszatérnünk, hogy el ne
késsünk a kitűzött órában pontosan betartott table d'hotetól, másrészt pedig hogy átöltözzünk a mai nap nagy eseményére, vala* A „nagy Cyklon" alatt Kalkuttában az 1864-iki forgó-szélvészt értik. Ez
a legpusztítóbb volt, a mely újabb időkben Indiában észleltetett. Illusztrálásul csak
annyit említünk meg, hogy a kikötőben horgonyzó 195 hajó közül csak egyetlenegy
maradt meg a horgonyai előtt; a többit szerteszét szórta a forgóvihar, hol le a Hugli
fenekére, hol ki az óceánra, nol pedig messze be a szárazföldre.
Kalkutta időjárására vonatkozólag megemlítendő, hogy a hűvös időszak novembertől
márcziusig tart. A forró időszak összeesik az esős időszakkal, a mely a délnyugoti
monszunnal összefüggőleg évről-évre pontosan május tizenöt és huszadika között köszönt
be. Ugyanebben az időszakban legsűrűbbek a Cyklonok is, a melyek Kalkuttában
meglehetősen gyakoriak. Legfélelmetesebbek azonban a május és október havában fellépők.
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melyik indiai radsah és angol „knight" (lovag) estélyére, a melynek
ma este szemtanúi leszünk a Town Hallban. (Sajnos, vendégei
nem lehetünk. Igen előkelő szülőktől kell annak származni, a ki ezen
az estén meghívott vendég, és ha már nem indiai nábob vagy
előkelő angol állami hivatalnok, akkor legalább is — haditengerészeti tisztnek kell lennie. Mi ezúttal csak „Gallery publicum".
leszünk, magyarul: karzati közönség, és ehhez is a véletlen — ez
a leggeniálisabb protektor — juttatott bennünket). Tehát vissza a
Great Easternbe. A mint már volt alkalmunk megjegyezni,
Indiának legunalmasabb élete a hotelekben folyik. Az Indiában élő
európaiak élete hozza magával, hogy a családi élet bensősége meg
a családokat pótló klubok berendezése csaknem egészen feleslegessé
teszi a tulajdonképeni szállodai életet. A ki mint „ismerős" idegen
jön rövidebb időre Indiának valamelyik városába, azt vendégszerető
szívességgel látják ott tartózkodási idejének egész tartamára az ott
letelepedett európaiak, akár rokonság, akár bajtársiasság, akár a
„country man" (földi) czímén a saját lakásukon, többnyire valamely
gyönyörű parktól környékezett bungalóban. Ha pedig az idegen nem
„ismerős", nem valamely család vendége, akkor bizonyára a számos
klub egyikének vagy másikának befogadott vendége, a mihez nem
kell egyéb, mint egy-két ajánlat valamely ismerőstől Indiának vala^
mely másik városában. Mondjuk például, hogy a madrasi X. ezred
valamely tisztje Kalkuttába jön néhány napra és egy vagy más
okból nem óhajt a Fort William tiszti barakjában élni; vagy vala^
mely ,,assistent commissioner" (állami hivatalnok) jön néhány napra
Kalkuttába és nincs ismerős családja, a melynek vendége lehetne.
Azért mégsem megy szállodába; ettől irtózik az indiai angol.
Hanem igenis hoz ajánlólevelet onnan, a honnan jön valamelyik
klubhoz és ez az ajánlólevél elég, hogy annak a klubnak tagja —,
és benlakója — legyen arra az időre, a melyet Kalkuttában akar
tölteni. És ilyen klub van több is Kalkuttában, a minthogy
van Indiának bármely városában. Hiszen már Nyugot-Afrikában
láttuk, hogy ha egy akkora területen, a mekkora fél Magyarország,
négy-öt angol telepszik le, akár mint ültetvényes, akár mint
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mely detachirozott katona-csapat parancsnoka, akkor már létrehoznak egy klubot. Kalkuttában, a melynek majdnem egy millió
lakosa között több mint tízezer európai él, számos klub van.
A legelőkelőbbek

a „Bengal Club", a „Bengal United Service

Club", a „German Kalkutta Club", (németül: „Deutscher Club zu
Kalkutta"); ezek mindig tele vannak vendégekkel

és azért van,

hogy a hotelek jóformán konganak az ürességtől. Pedig egy olyan
szálloda, mint a Great Eastern Hotel, határozottan méltó arra, hogy
pezsgő élet, több elevenség legyen benne. A Great Eastern, mint
Indiának valamennyi szállodája, az előkelő bungalók mintájára épült,
teljes excluzivitásban, külön parkban. A termei meg a vendégszobái megfelelnek a legkövetelőbb igényeknek is; óriási cselédség
áll a vendégek rendelkezésére és csak a konyhája olyan, hogy kissé
mögötte áll a nagyobb indiai városok szállodáiban szokásos konyhának. A

vendégszobákban,

valamint

az

összes

helyiségekben

ragyogó tisztaság uralkodik. Talán sehol a világon nincsen fehérebbre mosott ágynemű, mint az indiai hotelekben; az

ablak-

függönyök és az ágyak mosquitó hálói éppen olyan fehérek, mint
a felszolgáló

inasok fehér uniformisa. Apropos: inasok, illetőleg:

,,boy"-ok. (Indiában ugyanis minden férficseléd annyi, mint: boy,
fiú, még akkor is, ha már ötvenszer volt évenkint Benaresben
végigcsinálni a rituális fürdőket). Már láttuk, hogy ezeket az isten
is cselédeknek, inasoknak teremtette; születésüktől kezdve inasok.
Hátha még tanítják vagy begyakorolják

őket erre a hivatásra!

Mondhatni, hogy a tökély fokát csakis ezek a hinduk érhetik el,
de csak — inasi minőségben. Megjegyzendő, hogy a valamirevaló
európai gentleman, a ki Indiában él, az a saját külön inasa nélkül
egy lépést sem tehet Indiában. Ha már nem is kell mint tolmács,
de az európai ember „méltósága" feltétlenül megköveteli,

hogy

„boy" társaságában utazzék, vagy hogy boy legyen a kíséretében,
ha valahová vendégül van meghíva. Ha valamely család nagyobb
estélyt ad, vagy csak négy-öt vendége van a tiffinhez, evvel a
vendégséget adó ház cselédjei éppenséggel semmit sem törődnek.
A ház cselédei csak a családtagokat szolgálják ki, a vendégeket
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pedig rábízzák a magukkal hozott tulajdon cselédeikre. És legyen
az klub vagy magánház, a hol az ember meg van híva, a legnagyobb nyugalommal rábízhatja magát a háta mögött álló és
minden mozdulatát elleső mezítlábas, nesztelenül csoszogó inasára.
Az inasa kimegy a konyhára, behozza az ételét, tányért vált, bort
vagy vizet tölt és mindent ugyanazon pillanatban, a melyben az a
gazdájának

éppen a legkellemesebb és legalkalmasabb. Kár, hogy

ezeknek az ideális cselédeknek van egy szokásuk, a melyet a mi
európai gyomrunk sehogy sem tud bevenni. Tudniillik az inasok
valamennyié, öreg vagy fiatal, beteg vagy egészséges, folyton

és

folyton rágja a betelt, a falevélbe göngyölt erős és csípős fűszerekből álló bagót. A csípős bagó temérdek nyálkakiválasztást idéz elő,
olyan nagyfokút, a minőről nekünk európaiaknak fogalmunk sincs.
És miután felszolgálás közbén, akár az asztalnál, akár a hálószobában nincs alkalmuk a nyálkától szabadulni, a temérdek nyálkát
pedig minden fegyelmezettség mellett le nem nyelhetik, nem marad
más hátra, mint hogy észrevétlenül szabadulnak meg tőle. Ez a
megszabadulás

úgy történik, hogy a nyálkát a derekukon viselt

övön lógó hólyagzacskóba

ürítik. A művelet roppant kellemetlen

arra, a ki ehhez nincs hozzászokva.
Miután a forróság néha tikkasztó, különösen a déli tizenkét
és egy óra közötti tiffin idejében, villamos ventilátorok pedig abban
az időben még nem léteztek, az európaiak úgy segítenek magukon,
hogy állandóan

legyeztetik

magukat a punkák által. Punkának

nevezik tudniillik azt a nagy vászonernyőt, a mely az egész szoba
hosszán

végighúzódik

és

egy

vagy

másfél

méternyire

lóg

az

ember feje fölött. Ezt a vászonernyőt húzókészülék útján kívülről
hozzák mozgásba, a mennyiben a zsinórjába bele kapaszkodik egy
boy és órákon keresztül húzza ide-oda, olyan egyhangúan, olyan
egyenletesen, mint valami gép. Az összes

emberi

foglalkozások

között talán nincs még egy, a mely ennyire megfelelne a hindu
ember contempláló, meditáló és rezignált lelkületének, mint a punkarángatás. Képzeljünk el egy embert, a kinek egész életében vagy
csak egész nap nincsen más dolga, kötelessége, feladata és nehéz-
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sége mint az, hogy leül egy

sarokba, a hol rajta kívül egész

napon át egyetlen más emberi lény nincs, a kezébe fogja a madzagnak egyik végét és ezt rángatja ide-oda perczenkint ötvenszer
vagy hatvanszor; soha egyetlen szót nem szól, hangot nem hall;
nincs melege, szél nem fújja, eső nem éri. Ő csak húzza és húzza
a nélkül, hogy tudná kinek, hánynak, miért, meddig.
A menu, a melyet a szolgák felhordanak, unalmas és egyhangú.
Különbség nincs benne sehol; sem a városokban, sem a klubokban, sem a családokban. A Gymkhána-klubban ugyanazt a menüt
tálalják fel Bombayben augusztus

10-én, a minőt Kalkutában kap

az ember a Bengal United Service Klubban november 1-én, vagy
Barodában akármelyik indiai államhivatalnoknál. Még az emberek
is ugyanazok; ugyanaz az öltözködési szabályzat, ugyanaz a feszes,
kimért modor és az angol

hagyományok

által megcsontosodott

etiquette uralkodik Indiának minden asztalánál, a mely körül a
művelt osztályhoz

tartozó emberek, tehát ladyk és gentlemanek

ülnek. A társalgási théma is ugyanaz: megérkezett hajók, a lóverseny eredménye, tervezett tigris-vadászat, Garden-parthy Z. Y.-nál,
a lokális bank leglokálisabb

érdekű eseményei, vagy X. kapitány

győzelme az innen sok ezer mértföldre eső Brisbane-i lawn-tennismatchen Ausztráliában, vagy Durbanban, Kelet-Afrikában. Az idegenhez pedig, a ki a földgömb túlsó oldaláról jőve, egy-két órát
tölt a körükben, a következő két kérdés egyikét intézik: „How do
You do?" vagy pedig: „How do You feel to day?" (Hogy van?
Vagy hogy érzi magát ?) És ha csak szellemi harapófogót nem
alkalmaz az idegen, ebből a társaságból többet ki nem présel.

És most menjünk

az estélyhez a Town Haliba. Köszönet

érette a kalkuttai német-klub elnökének, egy sok millió rúpia fölött
rendelkező német öreg úrnak, a ki magas összeköttetési útján kieszközölte, hogy résztvehetünk azon a mesés fényű estélyen, a melyet
a radsah valamely nagyfontosságú
Hallban rendezett.

esemény alkalmából a Town
• . •

(MOCSÁRY BÉLÁNÉ ÚRNŐ GYŰJTEMÉNYÉBŐL.)

A NAGY BANÁNFA

A KALKUTTAI

BOTANIKUS KERTBEN.

A HYDERABADI NIZAM HINDU NEMESEK KÍSÉRETÉBEN,
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A résztvevő közönség — a meghívott vendégek száma —
óriási volt. Lehettek vagy nyolczszázan. Jelen voltak mindazok, a
kik Kalkuttában születésüknél, vagyonuknál vagy hivatalos állásuknál
fogva a legmagasabb körökhöz tartoznak. Maga a radsah nagyszámú fiaival (tizenkét fia volt életben) meg vejeivel s a legközelebbi férfi-rokonokkal nagyszámú vendégsereget tett volna ki. Hogy
társaságbeli nők nem voltak jelen, az természetes. Egyszer már
volt részünk egy indiai nábob estélyén résztvehetni, a mely alkalommal az ott látott fény, pompa és gazdagság elég hű képét
nyújtotta az indiai előkelő benszülöttek mesés pompakifejtésének.
A kalkuttai radsah estélye azonban fényre és pompára felülmúlta
amazt. Ez egyszerűen káprázatos benyomást tett. A benszülött előkelőségek ruházata és ékszerei, a sok exotikus formájú viselet, a
különböző typusok arczban és külsőben olyan érdekes képet nyújtottak, a mely talán a legérdekesebb volt valamennyi között, a mit
eddig India földjén láttunk. A sok drága selyem, arany és gyémántos hímzés, a sokféle színnek bámulatos árnyalatai, a turbánok,
kardok, kardszíjak és tőrök sokfélesége, azoknak példátlan művészies kivitele, de főképen óriási értéke és együttes színpompája
szépségre és érdekességre nézve bámulatosán szép volt. A szó
valódi értelmében kimagasló alák-í volt maga a gazda. A radsah
ugyanis a hindu fajnál szokatlan- magasságú férfiú volt; a mellett
erős és izmos. Szép violaszínű selyem öltözete gazdag redőkben
omlott le az elegáns termetről; az intelligens és katonásan szép
és nagyon intelligens kifejezésű arczhoz pompásan illett a halványsárga csíkokkal keresztezett hófehér selyemturbán. A turbánra feltűzött gyermektenyérnyi nagyságú gyémánt-boglár, a melyből csodálatosan szép fehér toll nyúlt ki, káprázatosán szép volt. A boglárt
akkora gyöngyök vették körül, mint egy-egy mogyoró. Gyönyörűen
voltak öltözve a többi urak is; ruházatuk csupa selyem, vagy más
drága szövet, a minőket csak Indiában szőnek és hímeznek és
csakis az indiaiak számára. Valamennyinek a turbánján meg kardmarkolatán mesés pompájú gyönyörű ékszer és drágakő. Itt-ott
láthatók voltak olyan urak, a kiknek a mellét az angol királynőtől
32*
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— császárnőtől — kapott érdemrend díszítette. Az érdemrendnek
drágaköve értéktelen üvegnek tűnt fel a dekorált férfiú többi ékszerei
között. Mintegy óra hosszat tartott, a míg a vendégek gyülekeztek,
egymást

üdvözölték és elrendeződtek. Aztán

helyet foglaltak

megkezdődött a konczert. A zenekar ezúttal nem volt

és

eldugva

pálmák és guirlandok mögé; az óriási teremnek egy emelvényén
voltak elhelyezve, a melyen nemcsak a zenészek, — Kalkutta bennszülött muzsikusainak

legkiválóbb művészei, — hanem a hang-

szerük is látható volt. A konczertnek különös érdeket adott az,
hogy a programmon nemcsak az volt elmondva, — hindu és angol
nyelven, — hogy miféle darabot játszanak, hanem az is, hogy miféle
hangszereken adják elő és hogy mi a zenedarab szövege. ízelítőül
álljon itt néhány hangszernek rövid leírása és rendeltetése. A „setár";
alakra és hangra hasonlít a hegedűhöz, de több húrja van, a melyeknek a hangneme is különbözik a mi hegedűink húrjaitól; a setár
az asztalon fekszik és úgy játszanak rajta vonóval. Az „alabusarángi"; kisebb a setárnál és több húrja van; egy oktávval
sabb

amannál. Az „esrár" nagy

maga-

hegedű; ebből van legtöbb a

zenekarban, a vezető szerepet játsza; a „muáli", a fuvola és oboa
közötti hangszer; úgy fújják

mint a fuvolát —

oldalról —

de

a hangja a pásztorsíphoz hasonlít; a „nadataranga" a nagybőgő'
kettő is van belőle a zenekarban. Az

egyiknek a hangja

olyan

mély, a minőt mi európában sohasem hallunk. A „khat-tali" olyan
mint a spanyol castanetta, de sokkal nagyobb s a hangja

sok-

kal élénkebb; az erős rövid kopogása csaknem bántó. A „tambura" (!) hasonlít a cziterához és úgy is pengetik, mint azt és a
hangja is emlékezteti a cithera hangjára, a mely tudvalevőleg mellbeteg fiatal leány erőltetett éneklését juttatja az ember eszébe. (A
tamburát még többször fogjuk hallani, mert az énekhez szükséges
kíséretet ezzel a hangszerrel adják.) Végül a „mridanga", hatalmas
üst, a melylyel épp úgy lehet pokoli lármát csinálni, mint — némán
hallgatni. (Tertium non datur.) A hindu hagyomány szerint directe
Brahma találmánya; de az az európai, a ki hallja,
arra, hogy Wagner Richard felfedezése.

megesküdnék

Az a muzsika pedig, a
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melyet ezekkel a műszerekkel Kalkutta kiváló művészei létrehoznak,
különféleképen

Ítélhető meg. A bennszülött urak bámulatraméltó

nyugalommal, példás csendben hallgattak a zenére, a mely szemmel
láthatólag nagy hatást gyakorolt reájok. Az európaiak azonban —
ha egymás között vannak — [minden* hizelgés nélkül

kijelentik,

hogy bizony ez a muzsika végtelenül unalmas. Tényleg az; olyan
unalmas az urópai fülnek, hogy majdnem csodálkozni lehetne, hogy
ezen a monoton, vontatott és mindig „recitativ" muzsikán mi lehet
szép és kellemes a benszülött fülében.
Sokkal érdekesebb volt nekünk fehéreknek az ének, ámbár —
vagy talán éppen azért — hogy a mi éneklési módszerünktói lényegesen eltérő. Az első énekdarab egy úgynevezett „Dhrupáda" volt,
egy indiai hőslegenda, a mit a hinduk — előkelők és köznép —
legszivesebben hallgatnak. A szöveg tartalma valamely hindostani
hőst dicsőít, a mennyiben elmondja ennek tetteit. A dallam egyszerű
és vontatott lenne, de az énekművész — egy fantasztikusan

és

indiai szempontból ítélve is gazdagon öltözött fiatal hindu — annyi
czikornyával, orr-, gége- és torokhanggal czifrázta ,ki az egyszerű
melódiát, hogy a „fát nem láttuk az erdőtől", a mint a német
öreg úr megjegyezte. A programm szerint a zenei rész
pontja a „Khaeyal" meg a „Terena" volt. A khaeyal

kimagasló
ugyanaz

Indiában, a mi nálunk a koloratura; az énekes akkorákat ugrik
a hangjával és úgy körülteremtettézi az egyszerű melódiát ugrásokkal meg skálákkal, hogy az már nem is éneklés, hanem gégetornázás. Az éneklés nagy és megerlőtető lehet; a művész arcza úgy
kipirul, mint a rák, a szeme kidülled és a visszerei csaknem a megpattanásig megdagadnak. Még furcsább a terena. Ennél az éneklésnél az énekes nem mond szöveget, azaz az énekhangokat nem
valamely szöveg szótagjaival ejti ki, hanem csak az énekhangot,, mint
minálunk például a „trallala". És mert ennél az éneklésnél az önkéntelenül együtt kiejtett szótagok között ez a három hallható leggyakrabban: te, re, ná, nevezik ezt a dalformát terenának. Az ének
után ismét zenekari productió következett, még pedig „solo". A
hangszer csodálatos szerkezetű volt. Akkora lehetett, mint három
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czimbalom együtt és hasonlított is ehhez, a mennyiben rendkívül
sok húrja volt; lehetett vagy kétszáz. Innen is ered a hangszer neve:
„kauun", a mi szanszkrit nyelven annyit tesz: sata-tantri-vina, annyi
mint százhúros hangszer. (Mennyivel szebb alakban került ez a „satatantrivina" mihozzánk, a hol úgy hívjuk, hogy — czimbalom és
mennyivel szebben verik ezt idehaza minálunk.) A teljesen hindu
jellegnek megfelelően bemutattak egy egészen speczifikus hindu hangszert, a „nyastranyát", a melyről a programm különös hangsúlylyal
kiemelte, hogy ez a hangszer Indián kívül sehol a világon nincs
használatban. Ez annyira igaz, hogy nem is volt szükséges külön
megemlíteni; úgy is el lehet hinni. A nyastranya ugyanis hasonlít
a mi trombitánkhoz és az illető művész nem a. szájához

illeszti,

a mi a trombiták életrajzában nálunk a rendes és szokásos kezelés,
még az orrlikakhoz sem, a mi viszont Indiában és Indián kívül is
többféle fúvó hangszernek a sorsa, hanem — a gégefőre illeszti a
művész és úgy hoz rajta létre hangokat. A barbár kezelés folytán
a hatalmas trombita — valószínűleg bosszúból — csak vézna beteges
hangokat ad, a melyek olyanformán hangzanak, mintha a művész a
nyelve alá dugott fűzfalevéllel muzsikálna. Tényleg azonban úgy áll
a dolog, a mint a programmban megadott magyarázatból kivehető
volt, hogy a művész

a trombitát a gégefőre,

a hangszalagokra

nyomja és ezeknek mozgatása által hozza létre a szokatlan és
furcsa hangokat.

A programmot táncz fejezte be; következett „the Nautch"-girl,
a — bajader. Mintegy 17—18 éves leány lépett a pódiumra; egy
gyönyörűséges szép alak, üde, friss, szép és mélységesen — komoly.
A ruházata rendkívül finom és lenge szövetből állott; a sajátságos
vörösszinű szövet, a mely meztelenül hagyta a nyakat, a karokat
meg az alszár alsó harmadát, még akkor is elragadóan szép redőkben simult a formás,

mondhatni plasztikusan

a míg mozdulatlannl állott. Kékesfekete

fénylő

szép idomokhoz,
haja a középen
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elválasztva szorosan tapadt a fejhez és csak kevés jázmin virággal
volt díszítve. Bal orrczimpájáról a mi asszonyainknál szokásos lógó
fülbevalóhoz hasonló ékszer lógott le az ajka

fölé; az ékszer

mogyorónagyságú gyöngyből s néhány nagyobb fajtájú gyémántból
állott; a csuklóin meg a felső karjain, valamint a bokáin széles és
vastag aranypereczeket viselt, a kéz és a láb ujjain pedig szintén
gyémántokkal és rubinokkal kirakott gyűrűket. A pódiumon elhelyezkednek előtte a zenészek, négy vagy öt hindu, a kiknek egyike
a karmester lehetett; a bajader tekintete legalább nagy figyelemmel
volt feléje irányítva, mintegy várva a jelt a táncz megkezdésére.
A programm hűségesen felsorolta a hangszereket is, a melyek a
tánczot kisérik. A főhangszer ezúttal egy

igen kellemes hangú

fémüst volt, a melynek a hangja kellemesen emlékeztet a kisebb
délolasz városok harangjainak hangjára. A zenekar játszani kezd
és feszült figyelem uralkodik a teremben. Néhány bevezető taktus
után, miközben rögtön kivehető, hogy a fémüst adja meg a rithmust,
a bajader megkezdi a tánczot. Azaz elkezd egyhelyben tipegni,
keringeni és forogni, miközben folyton emelgeti és illesztgeti a
karjait. Aztán felváltva hol a bal, hol a jobb lábbal kilép vagy
hátralép, ismét kering és forog, mozgatja a csípőit, de nem „riszálva11,
mint például a csárdásnál, hanem lassan és vontatottan és itt-ott
túlozva. Kissé mozgatja a hasfalakat, azaz fölhúzza és leereszti
azokat, miközben folytonos kar- és kézmozgatásokkal kiséri a többi
testmozdulatokat. A mint a zene gyorsabb ütembe megy át, a
„nautch" mozdulatai is elevenebbek. A táncz ugyanaz marad, csak
a

mozdulatok variácziói

követik

egymást

gyorsabb tempóban.

A csípőrángatások meg a hasfalak mozgatása most már kevésbbé
decens, mint volt előbb; a finom bő szövet két-háromszorosan
csavarodik a teste körül. A mellről vagy magától lecsúszik vagy
lecsúsztatja a leplet és a felső test majdnem egészen meztelen és
az üde, ifjú termet bájai szabadon láthatók. Nincs az a szobrász,
a ki ehhez hasonló bájos gömbölyűségeket

és vonalakat tudna

megalkotni, a minőket ez a fiatal hindu leány mutat. És éppen a
formák mutatásában lehet a bajader elismert művésznő, mert lát-
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szólag erre fekteti a legfőbb súlyt. Végre néhány másodperczigtartó szédületes gyors keringés után hirtelen és merészen hátrahajlik, a mely helyzetben meg is marad néhány másodperczig,
aztán épp oly hirtelen előrehajlik és féltérdre ereszkedik, miközben
a karjaival és graciózus köszönő mozdulatot tesz. A táncznak vége van.
Lármás tapssal, nag}'' zenekari tussal és elismerő kézmozdulatokkal
jutalmazták a művésznőt.

(Mocsáry B.-né úrnő gyűjteményéből.)

HINDU TANCZOSNOK.

Higgadt európai szemmel nézve, a táncz sem nem szép, sem
nem mulatságos, nem is érdekes; sőt a csípőrángások meg a hasmozdulatok határozottan kellemetlen benyomást keltők. De az egész
együtt: a gyönyörű szép öltözet, a temérdek ékszer, az exotikus
zene és főképen a bájos, üde, fiatal leánytermet mégis olyan szép,
hogy éppenséggel nem lehet csodálkozni, ha némelyek a bajader
tánczát tüneményes szépnek mondják és tartják. A mi ,,productiós"
tánczunkkal, tudniillik a mit ballettekben látunk, bátran felveheti
azért a versenyt; a különbség csak az, hogy a hindu-bajader táncza,
azt a kis „riszálást" meg hasmozgatást leszámítva, sokkal decensebb és szolidabb. Annyi bájt pedig, a mennyit egy hindu bajader
tud a kar mozgatásaiba beleönteni, azt a mi ballerináink, a kiknek

MAGÁNFOGAT.
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az —• öregujjukban áll a táncz lelke, azt képzeletben sem tudják
utóiérni.
Van azonban valami egészen különös dolog, a mi érdekessé
teszi ezeket a bajadereket. Tudniillik a hindu bajader sokkal magasabbra becsüli a művészetét, mint — önmagát. Ugyanis: míg az
előkelő és nagyon elismert bajader egy-egy fellépéseért néha óriási
összeget kap honoráriumképen, — mikor a walesi herczeg, a jelenlegi angol király, Indiában járt, a barodai maharadsa estélyén a
fellépő bajaderek, számszerint tízen, egy-egy „lakh"-ot, százezer
rúpiát (!) kaptak egyetlen tánczprodukczióért — önmagukat, a
szerelmüket ehhez az összeghez képest nevetséges olcsón, mondjuk
egy-kétszáz rúpiáért bocsátják árúba. Már megszokhattuk ugyan,
hogy Indiában sok minden furcsa, fordított és szertelen, de ez már
aztán határozottan ellenkezik a mi tisztességes és becsületes berendezésünkkel. Hogyne; itt, Indiában, százezer rúpia a táncz ára, a
tánczosnőé pedig száz rúpia; nálunk pedig a ballerina havi huszonöt
forint fizetésből ezerpengős lakást tart, drága ékszereket hord és
úgy öltözködik, mint egy grófnő. Ez az — India igazán furcsa
ország.
A táncz befejeztével még. nem volt vége a programmnak;
még egy kis czeremónia volt hátra. A mint például Angliában
szokás, hogy bármilyen ünnepélynél, vagy bármilyen mutatványoknál befejezésül a „God save the king" következik, úgy Indiában a
virágcsokor és a — betel fejezi be az estélyt. A nagyszámú cselédség arany és ezüst tálczákon apró virágcsokrokat hordott széjjel
és aranypapírba csavart kis göngyöleget, a mi a begöngyölt bombonhoz hasonlított. Ez volt tudniillik a betel. A jóravaló hindu
ember — a mint már tudjuk — jóformán a betellel a szájában
alszik el és a legelső cselekménye feléledésekor az, hogy a betelt
bedugja a fogai közé. A betel kínálásával a radsa estélyének
vége volt.

Dr. Gáspár F. : A föld körül. III.
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Az igazi és hamisítatlan hinduéletet Kalkuttában már nem
találja meg az európai. Ha ezt akarja megismerni, akkor ránduljon
át Benaresbe. Itt, a hinduk milliójának Mekkájában, Rómájában és
Jeruzsálemében megismerkedhetik vele sok olyan mozzanatában,
mint sehol másutt egész Indiában. Mert Benares — Varanázi-Kázi,
a hogyan a benszülöttek nevezik, — az igazi, az egyetlen, a szent
és az örök hindu város.
Kalkuttától Benaresig mintegy tizenöt óra hosszat tart az út vasúton. A fél napot meg egy éjszakát átaludva a kényelmes s elég úrias
vasúti kocsiban, az ember Indiának a szívében ébred fel. Európaiak
is sokan utaznak és a néhány elsőosztályú kocsinak minden ülése
le van foglalva. Mint már említettük, a vasúti utazás Indiában rendkívül olcsó, még a fehéreknek is. A benszülöttek számára pedig
igazán nevetségesen olcsó. Ennek megfelelően a benszülött utasok
száma valósággal temérdeknek mondható. Mint a heringek a hordóban, ús;y vannak az emberek összezsúfolva a vasúti kocsikban. Ha
az európai ember ezen a vonalon, a mely a legsűrűbben használt
az egész indiai vasúti hálózatban, útközben valamelyik állomáson
kíváncsiságból

belép a bennszülöttek kocsijába, megrettenve

lép

vissza. A sovány lábszárakon guggoló alakok, nők, férfiak, gyermekek, olyan benyomást tesznek, a mint ilyen sűrűn egymáshoz
szorulnak

a szűk területen, mintha egyetlen testet alkotnának,

a melynek száz feje,

száz arcza meg sok száz karja van. Az

emberek az útra legrégibb, tehát a legszennyesebb ruhájukat öltik
fel; egytől-egyig rágják a betelt és nagyokat köpködnek. A magukkal vitt eledel, az avas növényi zsiradékkal főtt rizs meg tésztanemű
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kellemetlen illatot áraszt. Maga az emberszag, a kipárolgás, olyan
nehéz és fojtó, hogy azt lehetne hinni, hogy ezek az emberek,
a kik a szigorúan előírt vallási czeremóniák között éppen a naponkint többször történő fürdőzést tartják be a legpontosabban, talán
születésükkor fürödtek utoljára.

A hinduk legszentebb városának történetéből röviden annyit
említünk meg, hogy már Krisztus előtt a VI. században fontos
tényező volt Indiában, mert Buddha annak idejében, azaz az említett században, Benarest választotta vallás-reformátori tevékenységének központjául. Mikor a moslimek a XII. század végén északról
betörtek Indiába, illetőleg Benaresbe, akkor már olyan számos
hindu-templom állott a városban, hogy a moslimek ezernél több
hindu templomot romboltak le, a melyek helyébe néhány mohammedánus moshét építettek. Az islam megtörése után annál nagyobb
buzgalommal fogtak hozzá a hinduk szent városuk újjáalakításához,
a mely törekvésükben a legnagyobb sikert érték el. Benares már
régi idők óta ismét — Benarese Indiának, a mi többet mond,
mint: Mekka, Róma vagy Jeruzsálem.
Benaresnek ma mintegy kétszázhúszezer lakosa van, az odazarándoklók száma pedig meghaladja évenkint a milliót. A temérdek
hívő befogadására több mint ezernégyszáz hindu templom (és
mintegy háromszáz moshé) áll Benaresben. A templomok túlnyomó
része Siva kultuszának van szentelve, a mely istennek a symboluma, a többször említett lingám, mint legömbölyített kőhenger
számos helyen látható. Hogy Benares a hindu embernek több, mint
Mekka a mohammedánusnak, kitűnik abból, hogy míg a mohammedánus az ő vágyainak netovábbjában megelégszik azzal, hogy
csak meglátogassa Mekkát és aztán boldogan, idvezűlten hazatér,
a hindu vágyát Benares egyszerű meglátogatása nem elégíti ki.
A hindu legfőbb vágya abban kulminál, hogy: igyon a szent
Ganges vizéből, fürödjön meg annak vizében, de hacsak lehet a
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szent városnak, Benaresnek a partjain, aztán hogy haljon meg
ugyanitt, itt égessék el holttestét, a hamvait pedig szórják a Gangesbe. Ez a rajongásig menő vágyakozás nemcsak a köznépé;
ugyanez az ambiczió bántja a gazdag, a nagy és hatalmas előkelőt.
Ezért áll Benaresben annyi fejedelmi palota, mert a legfőbbek is

RÉSZLET A MECSET BELSEJÉBŐL. (AGRA).

Benaresbe vonulnak vissza, ha nyugalomba
végezzék be életöket a szent folyó partján.

mennek, hogy itt

Mielőtt megismerkednénk a hinduk szertartásos fürdőzésével
és mielőtt belépnénk valamely szentélybe, — a melyek legtöbbjébe
ugyan tilos a bemenet, — ismerkedjünk meg nagyjában a Ganges
partján végbemenő bámulatos látványossággal, a mely tényleg a
maga nemében páratlan az egész világon. Erre a czélra szálljunk
a szokásos csónakok egyikére, a melynek lapos fedélzetén kényelDr. Gáspár F.: A föld körül. III.
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mes karszékek állnak a turisták rendelkezésére és evezzünk végig
a

Ganges északi

partján, a melyen beláthatatlan

hosszúságban

húzódik végig a szent város. A magas és meredek partról lépcsők
vezetnek le a vízhez; ezek a híres „Ghat"-ek (gét), hol téglából

RtGI üubbHISTÁ TEMPLOM. ( G V A L I O R ) .

rakott

keskeny,

hol

hatalmas

kövekből

épített széles

lépcsők.

Ezek között helyenként egész vadon, azaz lépcsők és építkezések
nélkül, függélyesen

emelkedik

a

csupasz part, odafenn

egy-két

banánfa által beárnyékolva. A part nagyobb része azonban sűrűn
be van építve; a partba kőfalak és gátak vannak felrakva, a melyek
alapul szolgálnak a föléjük épített templomoknak, palotáknak vagy
nyilt oltároknak. Az épületek és templomok nagy része annyira a
part szélére van kiépítve, hogy akárhány közülök megdűlt a part

A FEJEDELMI PALOTA (LUKNAU.)
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alávájása következtében. A templomok, paloták, oszlopok, szoborcsoportozatok, kis oltárok, fürdőlépcsők és ghatek egyetlen hosszú
sort alkotnak, a legnagyobb tarkaságban, változatosságban, rendszer
nélkül. Minden épület, ha nem hatalmas és monumentális, akkor
bizarr, groteszk, csodálatos és fantasztikus. Itt áll például egy
mesés pompájú templom vagy fényes fejedelmi palota, a mely előtt
nincs „ghat"; aztán ismét fürdőhely következik, a hol a víz fölé
messze kiépített gerendákon van a vetkeződé) hely; aztán ismét
hatalmas palota elé érünk, a melynek a falai innen a vízről nézve
szédületes magasaknak látszanak. A tetején parányinak tetsző erkély
van, a mely messzire kinyúlik a folyó fölé. A kolosszális épület
arányaihoz mérten ez a kinyúló szöglet csillagszerűen elágazó
erkélyeivel és az ezeket tartó finom oszlopokkal csak akkora, mint
a fecskefészek a nagy épület eresze alatt. Az épületek és a
groteszk-alakú templomok temérdek bizarr díszítése és czifrázata,
tudniillik: a sok erkély, faragott oszlopok, aranyozott kupolák,
csúcsok, szögletek, apró tornyocskák, terraszok és számtalan más,
csupán hinduépítész- fantáziájában megszülemlett czikornya, sallang
és czifraság páratlan hatású egészszé folynak össze. Mint méltó
befejezése a gyönyörű és nagyszabású látványnak, a sor végén egy
kolosszális épület áll, két magas, karcsú toronynyal. Ez az Aurengzib
moshé, a legnagyobb mohammedánus templom Benaresben. A mi
még ezenfelül következik, feljebb a Gangesen, az egyszerre és hirtelen megszakítja ezt az indiai világot. Tudniillik a vasúti híd
kolosszális vasrácsozata.

Mielőtt folytatnék utunkat, ezen az alkalmas helyen foglalkozzunk kissé az indiai műépítészettel és képzőművészettel.
A képzőművészet ismertetéséhez épp úgy, mint az abban való
gyönyörködéshez mindenekelőtt szakértelem szükséges. Ennek hiányában a szemlélőnek legfennebb csak annyi része lehet benne,
hogy vagy tetszik neki az alkotásuk, vagy el van tőlük ragadtatva
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vagy egyszerűen hidegen hagyják és csak elismeri felőlük, hogy:
érdekesek. Azok számára azonban, a kik érdeklődnek az indiai
képzőművészet iránt, felsoroljuk
tetését. Ratzel ismertetése

Ratzelnek erre vonatkozó ismer-

annyira magán viseli a szakértőnek,

tehát műbírálásra feljogosított

egyénnek jellemét, hogy megnyug-

vással hivatkozhatunk reá. Ratzel a következőképen

nyilatkozik

a hindu képzőművészetről és műépítészeiről:
„Az alakok és a találékonyság óriási gazdagsága mellett, a mi
kifejlett

ízléssel és nagy kézügyességgel párosul, a hindu képző-

művészet

minden elágazásában

csak

egy

dolog

lenne

szüksé-

ges, hogy tökéletes legyen; az, a mi nagygyá tette az egiptomi
művészetet és még nagyobbá a görögöt; tudniilik beható tanulmányok a természet és az emberi test megismerésébe. Ezen tekintetben a dél-indiai alatta áll az észak-indiainak. Művészetük alakjaiban dominál a sematikus; az arczok ábrázolásában például megelégszenek azzal, hogy az összkifejezés hatását örökítik meg, a
kifejezést létrehozó izomjátékra azonban semmi súlyt sem fektetnek,
valamint nem tűntetik fel a különböző izomcsoportozatokat a tagok
ábrázolásában. Sablonos lágyság és teltség jellemzi minden alakjukat, főképen a nőalakokét, a mely tulajdonságnak sokszori ismétlése lapossá és tartalmatlanná teszi a megalkotott műveket. A test
feldíszítésére
A

sokkal több súlyt fektetnek, mint magára a testre.

szobrászatnak

ez a faja

abban

találja

legmagasabb

tát, hogy tarkán csoportosított tömegeket és fantasztikus
tegeket alkosson. Ez a törekvésük fényesen

feladaszörnye-

sikerült is, jóllehet a

a nagy csoportokat és tömegeket kitevő egyes alakok a legnagyobb
mértékben

természetellenesek.

Emlékeztetik

az

embert a hindu

színészekre, a kik ugyanilyen jelmezeket viselnek, a minőket ezeken a szobrokon látunk és hogy fokozzák a hatást a színjátékukban, hát olyan groteszk mozdulatokat végeznek, mintha kificzamították volna végtagjaikat. Az olyan idétlen gondolatok megtestesítéséhez, a milyen például a „Ramayana" sokkarúsága (a minőt az
Elephanta templomban láttunk), vagy Sivának

villámokat

szóró

harmadik szeme, felismerhető ugyan, hogy a fantaszticizmus mér-
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séklésével a halmozottságot és természetellenes dolgokat dekorativus
módon kezelik, de egyszerű emberi test megábrázolásáig nem jutottak. A tandsuri pagodában álló egyetlen darab fekete gránitból
faragott és öt méter hosszú Siva-bika alakja sokkal közelebb áll
az egiptomi jobb szoborművekhez, mint az összes hindu templomok
összes emberi alakjainak bármelyike.

„SHRI GANESA NAMA .

(A Szerénység és Udvariasság istene. Eredeti hindu rajz.)

A képek és motívumok tömege meg az ezek kidolgozásához
szükséges fáradhatatlan szorgalom a műépítészet terén is bámulatra
ragadnak bennünket, holott a gazdagság és halmozottság mellett az
emberi test ábrázolása itt is teljesen hiányzik. Az emberi alakok úgy
elvesznek, eltűnnek a tömegben, mint a hogyan az indiai tropikusán
buja növényzet is mindent elborít, eltakar, agyonnyom. Műépítkezéseikben egymásra halmozódik a sok udvar, galéria, oszlop,
torony, lépcső, állvány és erkély, A megszűkített perspektíva adja
meg az alapvonalat. Kezdettől fogva a symbolicizmusra fektetvén
• Dr. Gáspár F.: A föld körül. III.
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nagy súlyt, ebből kifolyólag a domborművekre fektették a fősúlyt,
főképen az építmények külsején

levőkre. A Brahma négy-arczú

fejét a tágra nyitott szemekkel, vagy a Siva henger-alakú syrribolumát* a templomok belsejében helyezték el, a hová Elő- és HátsóIndiában élő utódjaik ma is helyezik. Az építkezések külső díszét

ETMAD-DOWLAH HERCZEG SÍRBOLTJA. AGRA.

azonban ma már egészen átalakították. A tömör építmények talapzatából előtűnik az elefánt, mint a falak támasztéka; az „ananta"
kigyó, a „Végtelen", pompás motívum a hosszú
korlátaihoz; a karyatidokat

kiterjesztett

szárnyú

ballusztrádok
aggastyánokkal

ábrázolják; a kapubejáratoknál őrt álló alakok buzogánynyal

fel-

fegyverzett óriások vagy oroszlánok; valamennyi fa- vagy kőszobor
* Ratzell az Elephanta templomban is látott symbolumot a lingámot, vagy phalluszt gondolja.
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a

könnyebb fajtájú művészetre való átmenetelt a buddhizmus idézte
elő, a mely az ájtatos imádkozok figyelmét a sok alakú és sokfejű
istenségektől átterelte az egy-ember alakú és egy-ember

ábrázatú

istenre/'

Mielőtt belépnénk Benares legfőbb érdekességeinek — a templomoknak — egyikébe, a melybe európai is beteheti a lábát, nézzük meg, hogyan végzik a hivők az ezt megelőző czeremoniális
mosakodást. A csónakból, a melyen a Gangesen fölfelé haladunk,
a legérdekesebb képet látjuk, a melyet idegen ember India földjén
láthat. A part, illetőleg a ghatek helyenként tömve vannak az
ájtatos fürdőzőkkel. Tekintettel arra a körülményre, hog}' Benaresben állandóan igen sok zarándok is tartózkodik, a kik a rengeteg
Indiának legkülönbözőbb vidékeiről származnak, együtt láthatók a
legkülönbözőbb nemzetiségűek: csokoládé-barna erős termetű tamulok, dél-indiai madrassok, világos-barna körszakálas bengálok, nepál
vidékiek, sőt kifejezett mongol-typusú alakok is láthatók, tibetiek.
Az előírt szertartások betartásában azonban nincs köztük semmi
különbség. A fürdőzést nagy áhítattal végzik, folytonos imádkozás
közben. Levetkőzés után, a mit férfiak és nők — ruházatuk szabása következtében — a legdecensebb módon végeznek, (tudniillik
nekik nem kell a ruhadarabjaikba sem bebújni, sem abból kihúzódni), leülnek a legalsó lépcsőre és mindenekelőtt befecskendezik
a lábukat meg a fejüket. Aztán összekulcsolt kezekkel imádkoznak,
tekintetüket az ég felé emelve. A rövid ima után vizet merítenek
a tenyerükkel és isznak egy-két kortyot. Csak most teszik le az
utolsó ruhadarabot, belépnek a vízbe, néhányszor gyorsan alámerülnek, miközben az ujjaikkal befödik a szemeket, az orrlikakat meg
a szájukat. A Gangesből aztán elmennek a „szent tóhoz", egy
piszkos vizű bűzös mocsárszerű mélyedéshez, a mely fenn az illető
templom udvarán van, ebben is alámerülnek néhányszor és ezzel
35*
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a vallásos fürdőzés be van fejezve. Most „megtisztulva" testben és
lélekben, beléphetnek - a templomba imádkozni és áldozni.*
A templomok udvarai zsúfolva vannak emberekkel, a kik félig
meztelenek, vizesek, imádkoznak, egymást szólítják, kiabálnak. Ugyanekkor és ugyanezen fürdőhelyre hozzák a fehér lepelbe borított
holttesteket is a közeli temetőből, az „elégető helyről". Itt mosdatják meg utoljára a halottat, hogy az is megtisztulva jusson a minden szennytől megtisztító másik elembe, a tűzbe és ugyanezen
órában hozzák az agyagedényben a már elégetett halottnak megmaradt hamvait, hogy átadják a szent folyónak. A korsóból kiöntött port a szél ráfújja a fürdőből kiszállók vizes, testére és odatapad. A behintett hindu egy cseppet sem törődik a bőréhez tapadt
embertárs-maradványokkal; hiszen a szentjeiken ujjnyi

vastagon

fekszik a szennyréteg fölött a hamuréteg; nyugodtan ölti fel egykor
fehér vászonzubbonyát vagy kötényét, körülcsavarja kopaszra beretvált fejét a turbánnal és belép a — templomba.
Egyenlőség azonban még a szent Ganges vizében sincs. A
gazdagok itt is megkülönböztetik magukat a szegényektől. A fürdőzés főórájában — reggel —• csak a jobbmódúak jelennek meg a
ghateken és lehetőleg elkülönítve fürdenek, a mennyiben vagy valamely kifeszített lepedővel vagy csak ernyővel különítik el magukat
a többiektől. A szokásos öblögetésekhez és fejmosáshoz pedig drága
fémkorsókat, vázákat használnak. A szegényebb elem és a mun* A hinduk sem a rituális fürdőzéshez, sem más mosakodás alkalmával nem használnak szappant. A szappanban levő marhafaggyú vagy más állati zsiradék teljesen lehetetlenné teszi nekik a szappan használatát. A marhafaggyú elleni ellenszenv' határtalan. Ez
volt részben indító oka az 1857-i nagy forradalomnak vagy lázadásnak, a mely alatt a
benszülött hinduk óriási vérengzést tettek az európaiak között. A különben is elkeseredett benszülötteket az ragadta a végső lépésre, hogy a hindu katonákat az akkor
bevezetett Enfield puskákkal fegyverezték fel. Az Enfield puskák az elsők voltak, a
melyeket nem lőporral és golyóval kellett tölteni, hanem a kész tölténynyel. A töltényeket pedig, hogy ne rozsdásodjanak, zsiradékkal kellett bevonni, a mely czélra az
angol indiai intendantura marhafaggyut írt elő. És erre a benszülöttek épenséggel nem
voltak hajlandók. A hinduk (a brahmanisták) irtóztak a marha-faggyútól, a mohammedánokat pedig felháborította a disznózsír. A lázadás, a mely ebből keletkezett, olyan
nagymérvű volt, hogy csak ötévi küzdelem után tudták az angolok lecsendesíteni.

A „RAMAZAN" KEZDETE DELHIBEN.
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kasok a déli órákban, a munkaközötti pihenőben végzik a fürdőzést. A déli órákban tehát fürdeni, az „not fair" Benaresben.
Ámbár a hinduk általában véve nem nagyon türelmesek vallási
dolgokban, a benaresiek dicséretes kivételek. Itt a különböző szekták békés egyetértésben élnek egymás mellett és a brahmanok meg
mohammedánusok között is a legszebb egyetértés áll fenn. Sőt

AZ A FA, A MELYEN AZ 1856-IKI LÁZADÁSKOR EZER EMBERT VÉGEZTEK KI.

fehérekkel

szemben is nagyon türelmesek, a mennyiben megen-

gedik nekik, hogy egyik-másik templomuk küszöbét átlépjék vagy
legalább az udvarba léphessenek. A czeremóniák közül csak azt az
az egyet követelik meg tőlük, hogy mezítláb lépjék át a szent
hely küszöbét.
Lefelé jövet a Gangesen, sorrendben legelső a „Durga" vagy
majomtemplom, a mely nagyobb tó partján épült; a kisebbszabású templomot galleriák

veszik körül. A templomot azokról a
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a majmokról nevezik így, a melyek a templomban és a templom
körüli vidéken szabadon tanyáznak és heteként egy-kétszer ünnepies
szertartások között megvendégeltetnek. Magában a templomban és
az udvarban mintegy százötven-kétszáz

ronda állat lehet együtt,

csupa ellenszenves, utálatos állat. S ezek a vigyorgó, ugrándozó,
folyton marakodó és mérgesen kaffogó apró bestiák a bálványai

ELŐKÉSZÜLETEK A HALOTTAK ELÉGETÉSÉHEZ.

azoknak az embereknek, a kik körülöttük térdelnek, könyörögnek,
imádkoznak. S milyen közönség gyülekezik itt! A majomtemplom
különben Durgának, Siva isten feleségének van szentelve, a ki úgy
mint férje, temérdek véráldozatot kíván. Az áldozatok

kecskékből

állanak, a melyeket reggelenként a templom küszöbén ölnek le.
A kecskevér részben frissen

folyik széjjel a padozaton, részben

odaszáradva árasztja a rettenetes vérszagot. A fehér jázmin meg
a chrysanthemum illata — az ájtatos asszonyok ajándéka az isten-

(MOCSÁKY

B.-NÉ ÚRNŐ GYŰJTEMÉNYÉBŐL.)
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nőnek — éppenséggel nem a legjobban illik a párolgó kecskevér
nehéz illatához.
A Durga templom közelében vannak azok a mcdenczék és
fürdőkészülékek, a melyeken át a Gangesből szivattyúzzák az ivóvizet Benares lakosainak. Hogy a víztermelés könnyebben legyen
eszközölhető, a britt-indiai kormány azt tervezte, hogy a forrás
közelében épített hindu templomot leromboltatja és helyébe a szivatytyúkat építteti. A benaresieket azonban olyan nagy mértékben
felizgatta a tervezett szentségtörés, hogy öt napig tartó lázongásba
törtek ki. A kormány beadta a derekát és a szivattyúk csöveit az
épségben hagyott templom alatt vezettette végig.
Ezután következik a „Tudás forrása"; ez szintén szentelt vizet
tartalmaz. A szent víz őre, egy öreg brahmin, apró ezüst kanállal
merít a forrásból, a mely a kútba dobott és ott rothadt virágoktól
bűzös. Nagyszabású vallási türelmességre mutat, hogy az — európaiaknak is kínálja. A türelmesség oka a vízért járó — borravaló. A Tudás forrása után ismét egy nagyobb templom következik, isten tudja micsoda istennek szentelve. Az előbbi templomon
minden gömbölyű és kerek; ezen minden hegyes és szögletes.
Mindenütt csak ellentét és véglet. Most következik az a templom,
a mely központja a benaresi zarándokoknak és egész Indiának a
legszebb temploma: a „Bisesvár", vagy az „Aranytemplom", a mely
templom az aranyozott tetőzetétől, helyesebben a vastag aranylemezekkel fedett és a napfényben ragyogó kupoláitól nyerte
a nevét. Minél közelebb jutunk a templomhoz, annál sűrűbb és
annál mozgalmasabb a tömeg. A szűk utczában, a mely talán
két méter széles, valósággal magukkal sodor bennünket az őrületes
ájtatosságban megvadult embercsorda. Egyszerre zene hallatszik;
síp, fuvola, dob és gong hangkeveréke, a mire szétnyílik a tömeg
és az emberek a falhoz lapulnak. Megjelent a legfőbb szentségek
egyike: egy fehér tehén! Az éjszakai fekvéstől csak nagyjában
megtisztított állatnak aranygömbök vannak a szarvai hegyén és
a mint otrombán végighalad a tömeg között, az emberek áhítatos
elragadtatással simogatják az állat szőrét és aztán a megszentelt
Or. Gáspár F. : A föld körül. III.
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ujjaikkal érintik a homlokukat, szemöket és ajkukat. A tömeg rohan
be a templomba, a melybe — tekintettel annak nagy
—

,,pogányok

li

szentségére

be nem léphetnek. Szemben az ajtóval óriási Siva

symbolum áll, a lingám, megkoszorúzva

virággal és körülöntve

olvasztott vajjal, a mely szétfolyik a piszkos padozaton. A mezítlábas imádkozok csoszogva és csúszkálva járnak rajta. Künn az
ajtónál a papok virágfüzéreket akasztanak az idegenek nyakába és
rögtön tartják a markukat a virágért járó pénzért.
A. vallási őrjöngésnek és elfajulásnak legvisszataszítóbb képe
azonban a „Tehéntemplomban' 1 látható. A mit ezek az emberek
ezen a helyen elkövetnek azon a czímen, hogy ők vallásos kötelességüknek tesznek eleget, az nem egyéb, mint arczulütése a legelemibb emberi érzéseknek. A tehéntemplomot környékező

kőfal

márványívei között czellák állanak, a melyekbe a szent állatokat
helyezik. A zarándokok rizst, árpát, czukrot hoznak az állatoknak,
és tisztelik őket. Mindezért semmit sem kivannak tőle cserébe, csak
azt,

hogy

pár cseppet ihassanak a folyékony excrementumából.

A szokásos tehén-istálló szagát

valami sajátságosán

kellemetlen

szag fedi el, a melyet a sok virág, a szent állatok takarmánya, a
különféle illatos olajok

meg a papok és hívők kipárolgása hoz

létre. Az illatos zsírokkal bekent és főképen jázminból meg chrysanthémumból csinált koszorúkat vidáman lelegelgeti a szent jószág,
a meddig hosszú nyelvével eléri; a mi marad a virágból, az csakhamar lehull és ocsmány keverék lesz belőle a földön heverő
alommal, ürülékkel meg az olvasztott vajjal. Ezt az utóbbit bőségesen alkalmazzák mint áldozati adományt és ezért van, hogy a
legtöbb templomban az oltár vagy a bálványozott állat körül minden
olyan fényes

és csúszós. A „boxokon" kívül a templom szabad

területén is tehénkedik néhány bálvány, körülvéve a bálványozóktól,
a szentnek tartott „gossein"-ektől (fakiroktól). Ezek az emberek az
őrületes rajongásnak legmagasabb fokával az arczukon meg a mozdulataikban, térdepelnek a tehenek körül. Összekulcsolt

kezeiket

feltartják a magasba a tehén felé, szemükben az önmegfeledkezés,
öntudatlanság és az exaltáció félreismerhetlen kifejezésével. A ki
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hozzáférhet, a tehén farkával simogatja az arczát, vagy a szemét,
száját, és ha a szent állat véletlenül kibocsátja a folyékony ürülékét, olyan mohón tartják alája a tenyeröket, mintha ki tudja
micsoda rettenetes drága dolog felfogásáról lenne szó. A folyadékot
apró üvegekbe öntik, a melyet aztán drága pénzen adnak el künn
vagy az ország más részében, mint egyikét a legszentebb ereklyéknek. Jóllehet már a benaresmenti Ganges-víz is szent folyadék,
foképen az, a melyet a Bisesvár közelében merítettek, de a szent
tehenek vizeletéhez hasonlítva, értékre nézve tekintetbe sem jön.
Ez az őrületes képtelenség, a józan emberi észnek ilyen megcsúfolása majdnem minden templomban látható; de a mit ezek az
emberek a tehénistállóban követnek el, az túlhág minden fogalmat.
Csak egyet nem; azt, a mit a Siva templomban követnek el az
asszonyok. Hogy a Siva templomban micsoda symbolum dominál,
azt már többször említettük. A benaresi Siva templomok egyikében
is ez a symbolum az imádat központja. A templomban néhány
fiatal nő — a kiket Siva meddőséggel vert meg — őrületes dolgokat követ el a symbolum körül. Összekulcsolt kezekkel, égnek
meresztett szemekkel térdepelnek körülötte és halk hangon imádkoznak hozzá; aztán leborulnak raja, czirógatják, simogatják, leöntözik a Ganges vizével és megkoszorúzzák illatos virágokkal.
A mohammedánusok aránylag kevesen vannak Benaresben; a
kétszázhúszezer lakos között alig tízezerén. Milyen óriási a különbség a két valláshoz tartozó emberek között. A hindu vallás szertartásai és dogmái kiforgatták a hindukat más tekintetben is és
talán ezért van, hogy a nagyjában rokonszenves faj ma már a
dekadencziának ilyen mély fokára sülyedt. A mohammedánus vallás
— úgy mint más földrészeken is — más irányban formálta át
hívőinek általános jellemét. Az Islam ugyanis egyrészt férfias, erélyes jelleművé teszi hívőit és ez az előnye; a hátránya pedig az,
hogy a rendszeresen kifejlesztett fatalismus következtében a hozzátartozók sehogysem tudnak kulturálisan fejlődni. Hogy mennyivel
hatalmasabb és erősebb volt India lakosságának a mohammedánus
része, kitűnik abból, hogy ámbár a mohammedánusok mindig jelen:SG*
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tékenyen kevesebben voltak, mint a hindu vallásúak, azért az angolok
uralma előtt ők voltak a tulajdonképeni urai Indiának.
Ezen kitérés után folytassuk utunkat a Gangesen.
Az élénkség és mozgalom seholsem szűnik meg. A partnak
egy kivájt vagy kimosott helyén nagy csoport fürdő nőt látunk.
Nagyobb részük fiatal leány, a kik egy darabig vidáman csevegnek
és kaczagnak, aztán egy idősebb nő parancsára megkezdik a fürdőzést. Nagyobbára

sötétvörös színű kelméből áll a fürdőruhájuk.

A milyen elevenek és hangosak voltak előbb, olyan
most. Meglátszik rajtok,

hallgatagok
r

hogy az ájtatosságot

komol} an veszik.

Mikor fürdő után kilépnek a ghat felsőbb fokaira és fölemelik a
karjukat

a magasba, hogy a telemerített korsó vizet

a

fejükre

öntsék, sokkal érdekesebb és megnézésre érdemesebb látványt nyújtanak szorosan testhez tapadó nedves ruhájukban, mint a Ganges
partjának akárhány részlete.
Pedig

milyen

temérdek érdekesség

van

itt

összehalmozva

ezeken a gatheken, a kőlépcsőkön. Például: nagy fehér ernyők
mögött hosszú szárított bambuszlevelekre írt szent könyveket olvasva
ülnek a brahminok, miközben szent könyveket, ereklyéket kinálgatnak a hívőknek, vagy festéket, a melylyel a hinduk a kasztjeleket festik

a homlokukra. Közelükben egy

csomó

emléktábla

vagy kőlap látható. Ez azon hindu nőknek emlékére van emelve,
a kik még részesülhettek abban a boldogságban,

hogy

végrehajt-

hatták a „sati"-t, azaz: özvegyekké lévén, még együtt égethették
el magukat a máglyákon elhunyt férjük

holttestével. A jóravaló

hinduk mint letűnt boldog korszakra emlékeznek vissza arra a szép
időre, a melynek — sajnos — most már vége. Ezek a csontosképű, halványhajú angolok még ezt a kis örömet sem hagyták meg
a szegény benszülötteknek. Valamivel lej ebb két holttestet visznek
le a lépcsőkön. Ezeket előbb bemártják a Ganges vizébe és csak
azután teszik őket máglyára. Az egyik holttest piros kelmébe van
burkolva és a megmártás után a kisérő asszonyok behintik virággal. Ez nő holtteste. A máglyánál

már vár egy tíz-tizenkét éves

fiú, kezében szurokba mártott üszőkkel,

és a mely perczben a

NŐK ÉS GYERMEKEK VALLÁSOS FÜRDŐZÉSE.
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piros kelmébe burkolt holttestet ráteszik a máglyarakásra, már meg
is gyújtja az alája tett rozsét. A fiú elsőszülött gyermeke az elhaltnak.
Az elsőszülött, meggyújtván a rozsét, leguggol sovány lábszáraira
és kis fúvóval élesztgeti édesanyja holtteste alatt a tüzet. Arczán

AZ ARANYTEMPLOM KUPOLÁI BENARESBEX.

a legkisebb nyoma sincs a megindultságnak, a meghatottságnak
vagy a szomorúságnak; olyan egykedvű, unott a kifejezése, mint
valamennyié körülötte. Indiában nem sírnak a halottak körül. A ki
nem őrjöng a vallásos exaltációban, az nyugodt és egykedvű.
A holttestek elégetése a Ganges partján nincs órához kötve; ez a
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nap bármely órájában megtörténik. Néha három-négy holttest is
fekszik a ghatek alján, hogy a rituális fürdő után a készen álló
máglyán elégettessenek.* Mint csodálatos eltévelyedése a felfogásoknak, megemlítésre méltó, hogy a bélpoklosok meg a himlősök
holttestét sem meg nem fürösztik, sem el nem égetik; ez ártalmas
lenne közegészségügyi szempontból. Az ilyen holttesteket, ha szegény családból valók voltak, egyszerűen elsűlyesztik a Gangesben,
a mennyiben a nyakukra meg a lábukra köveket kötnek; ha pedig
vagyonos családhoz tartoztak, akkor kövekkel megrakott koporsóba
helyezve sűlyesztik el őket. Ugyanígy járnak el a kis

gyermekek

holttestével is, addig a korig, a míg a fiúknak a fülczimpája, a
leánykának pedig az orrczimpája nincs átfúrva,

a mely szintén

vallásos czeremóniák között megtörténő műtét a gyermekek ötödik
életévében esik meg.
Már az első perczben feltűnő körülmény a sok hindu között,
hogy milyen rémségesen soványak. Faji tulajdonság-e, vagy csupán
a hiányos táplálkozás következménye, avagy tényleg rettentő sok
lehet közöttük a nyomorúságból éhező, annyi tény, hogy igen sok
közöttük a rémségesen sovány alak.**

Az Indiában nyert összbenyomások ecsetelésére egyszerű ember
alig képes. A turista, a ki pl. Bombayban töltött néhány napjának
minden órájában nyert valamely benyomást, kötetekben nem tudná
azt híven visszaadni, vagy csak nagyjában elképzelhetővé tenni.
Azt a temérdek benyomást, a mely űzi, hajtja egymást az ember
emlékezetében, talán senki sem tudta olyan híven, vagy legalább
* Az özvegyek elégetése annak idején nem úgy történt, mint ma a halottakkal;
tudniillik nem a földre vagy két vasvilla közé rakott farakáson, hanem magas kőlapokon, oltárokon. Benaresben még ma is áll három ilyen kőlap, de természetesen csak
mint emlék.
** A hinduk, a kik tudvalevőleg valamely állatnak a leölését a legnagyobb emberi
bűnnek tartják, a legtisztább vegetáriánusok. Legfőbb

és legáltalánosabb táplálékuk a.

rizs, a melyet vagy vajjal, vagy növényi zsiradékokkal kevernek.
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olyan megközelítőleg ecsetelni, mint Mantegazza, a ki jóllehet szertelen és sok tekintetben túlzott egyéni nézeteivel nem mondható
mindenkor tárgyilagosnak, tehát nem egészen kifogástalan a véleményei nyilvánításában, többek között a következőképen írja le az
Indiában tapasztalt összbenyomását:
„A zene az egyetlen művészet, a mely némileg ki tudná
fejezni azokat a meghatározhatatlan és véghetetlen érzéseket,
a melyeket India az emberben támaszt. A zene az egyetlen művészet, a mely ki tudná fejteni azt a forró érzékiséget és annak a
nagyszabású, magas, és sokféle gondolatnak a túlhalmozását,
a melyet ezen országnak a megismerése bennünk létrehoz. Annak
az országnak ugyanis, a mely hazája a kolerának meg az elefántnak, az orchideáknak meg a tigriseknek, a hol háromszáz millió
ember a színek minden változatában tolong, erőszakoskodik és
meglapul, mint a hangyák azon a napon, a melyen megkoronázzák
a királynőjüket."
„A szertelenségek India legfőbb karakterisztikumai; nagyon
sok állat és nagyon sok ember; nagy a forróság és magasak a
hegyek; óriási vagyon és óriási nyomor; ősrégiség és sok gyérmekiesség; nagyon sok szín és nagyon sok szag, nagyon sok láz és
túlsók szerelem; igen sok élet és borzasztó sok halál. Mi, a mérsékelt éghajlatok szegény emberei agyonnyomva, lenyűgözve érezzük
magunkat azon temérdek impresszió alatt, a melyek az embert
elkábítják, elkápráztatják, kifárasztják. Az ember folyton izzad kívül
és belül."
„Mértékletesség, szerénység, szemérmetesség és takarékosság
teljesen exotikus növények ebben a tüzet lehelő országban, és
minden perczben nyílik alkalmunk, hogy megirigyeljük a bennszülötteket. Ha symphoniát kellene írnom, a melynek a „túlsók" lenne
a motívuma, akkor komor és rettenetes templomokat kellene beleillesztenem, tehenekkel, pávákkal meg kolduspapokkal; ezüsttel,
aranynyal elborított elefántokat; gyermekeket, a kiknek a mellét
megbecsülhetetlen értékű kincsek borítják; fejedelmeket, a kiknek a
ruházatát milliókra menő ékszerek díszítik és kulikat, a kiknek
Dr. Gáspár F.: A föld körül. III.
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egész hónapon át két rúpiánál kevesebb pénzből kell megélni;
fekete meztelen embereket, a kiknek a teste örökké fényes az
izzadtságtól meg a kókuszolajtól. Valóságos orgiáját a meztelen és
szép idomú húsnak, a melyet nem föd sem a fűző, sem a nadrág;
sokszínű ruhákat, a melyek az emberi testet borítják, elfátyolozzák,
de nem rejtik el és a legnagyobb mértékben ingerlik annak az
embernek az érzékeit, a ki ilyen látványokhoz nincsen hozzászokva.
A szent dolgokban groteszk és burleszk dolgokat, az ostobaságban
pedig gigásziakat; majmokat, a melyeket imádnak, és szenteket,
a kik harmincz éven át állanak mozdulatlanul ugyan egy helyen;
majmokat, a melyeket az állam táplál és macskakórházakat; kutyákat és varjúkat, kígyókat és elefántokat, krokodilusokat és bivalyokat, a melyek a mocsárlázt kilehelő pocsolyákban bujálkodva
fetrengenek és toronymagasságú bambusznádakat. Magnóliából álló
erdőket és rhododendron bokrokat, a melyek olyan nagyok, mint a
gesztenyefa. Nyavalyatörősen rángatódzó bajadereket, a kiknek az
arczárói lerí az ópiumevés okozta bárgyúság és butaság; a beteltől
rózsásra festett ajkakat és fogakat. A világ legnagyobb hegyeit és
a legparányibb üzleti helyiségeket, a melyek kisebbek, mint egy
közönséges ruhaszekrény — a pandaemóniumát és dithyrambusát
az izzó fénylő dolgoknak, a groteszk, irtóztatóan nagy és végtelen
parányi tárgyaknak, a melyek úgy vonulnak el szemeink előtt, mint
egy irtózatos óriási álarczos-menet, a melyet csak egy Viktor Hugó
képes megálmodni deliriumban."

Két nap bőségesen elég volt a benaresi látványosságokból. Az
itt látottak csak az első pillanatra érdekesek. Nem is annyira érdekesek, mint inkább megdöbbentők, úgy, hogy éppenséggel nem lehet
csodálkozni, ha a hinduk közt élő európaiak nemcsak hogy nem
szívesen elegyednek a benszülöttek közé, hanem helyenként valósággal irtózn-ak tőlük és kerülik azokat a helyeket, a hol a hinduk
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tömegesen vannak együtt. Innen van, hogy Indiának akárhány
olyan városa van, a hol az európaiak nagyobb része soha ki nem
mozdul az európai negyedből és az újdonság első napjai után soha
többé bennszülöttek közé nem keveredik. — — —
Midőn két nappal később visszaérkeztünk Kalkuttába és ismét
benne voltunk az európai „cornfortban", a Great Eastern hotel
előkelő éttermében meg a „drawing roomban", úgy éreztük magunkat, mintha a bolondok házából jöttünk volna vissza tisztességes viselkedésű komoly emberek közé.
Másodszori tartózkodásunk Kalkuttában csak egyetlen napra
terjedt. De ez az egy nap is elég volt arra, hogy rájöjjünk a régi
ismert közmondás igazságára, hogy csak a töltött káposzta jó felmelegítve. Másodszori tartózkodásunk alkalmával ugyanis már
hiányzott az a varázs, a melyet a mesésnek gondolt és fantasztikusan elképzelt város első ízben kifejtett. Kiderült, hogy Kalkutta
is csak az, a mi minden más város, a hol az emberek éppen úgy
a „business"-nek élnek, mint mindenütt a földkerekén. Mint kereskedelmi góczpont Kalkutta igen jelentékeny. Ámbár a sokkal szerencsésebb fekvésű Bombay az utolsó évtizedekben hatalmas versenytárssá fejlődött, azért a pálma mégis Kalkuttáé. Nem is annyira a
pálma, mint inkább a gyapot, a juta meg az indigó. Úgy ki-, mint
bevitelben Kalkutta túlszárnyalja Bombayt és hogy ez mit jelent,
elég lesz — ha ismétlések kikerülése czéljából — csak emlékeztetünk a Bombayban elmondott kereskedelmi viszonyokra. Jellemzésül itt csak két számot sorolunk fel, a melyek többet mondanak
minden leírásnál. Az utolsó évtizedben az átlagos évi kivitel Kalkuttából 3.210,800.000 rúpia volt (majdnem kétszer annyi korona),
a bevitel pedig 4.140,840.000 rúpia.
És már most önként kínálkozik az embernek a következő kis
számtani feladat: Ha Indiának csak egyetlen városában az évi forgalom több mint 7000 millió forint, akkor mennyi az ára egy
negyed kilogramm rizsnek és hány ember pusztul el Indiában
naponként éhhalálban?
Mintegy tizennégy-tizenöt órai utazás után végig a Hugli
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örvényei, félelmetes zátonyai, tigrislakta szigetei, dögleletes mocsarai
meg temérdek bennszülött vízi járművei között, miközben háromszor
is változott a hajót kivezető pilot, — először a kikötőben lehorgonyzóit hajók tömkelegéből, aztán a James and Mary bankig,
végül innen a Ganges torkolatáig, — kiértünk a sík tengerre és
tele tüdővel szívtuk a Bengáliai-öböl szabad levegőjét, a melyet
üdévé és frissé tett a rajta végigseprő monszun.

