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A „British India Steam Ship Company", vagy röviden a
B. I. S. S. C. társaság „Bihara" hajóján folytattuk az utat Kalkut-
tától Rangunig. A nevezett hajótársaság egyike a legnagyobbaknak,
a mely hajóinak számára nézve egyenrangú a Hamburg-Amerikai
társasággal vagy a Nord-Deutscher Lloyddal. A mint azonban már
a „Punduán" említettük, a hajók legtöbbje, főképen a régi keletűek,
úgy berendezésre, mint az utasok ellátására nézve azokkal egy-
szerre nem is említhető. Nagyszámú hajói, a melyek között akár-
hány öt-hatezer tonnás és ugyanennyi lóerejű géppel van felszerelve,
három irányban járnak; Bombaytől nyugotra Adenig, Bombaytól
Elő-India körül Kalkuttáig, a harmadik vonal pedig Hátsó-India
partjaival tartja fenn a közlekedést. Minőségre nézve a Bihara talán
mögötte állott testvérének, a „Punduának". Ugyanakkora tonnatartal-
mával és hasonló nagyságú gőzgépével egy mértfölddel kevesebbet
haladt óránkint, mint amaz; ellátás és berendezés szempontjából
pedig sok mértfölddel maradt mögötte. Utazó közönség bőven volt
a „Biharán". Úgy az első, mint a harmadik osztály az utolsó helyig
tömve volt, sőt az első osztálynak néhány kajütjébe két-három utas
is jutott. Az óriási mennyiségű rizsét termelő Birma meg Kal-
kutta között ugyanis igen nagy a kereskedelmi forgalom.

Három nappal azután, hogy a Ganges deltáját környékező
szennyes sárga vízből kijutottunk, a déli órákban a „Bihara" eddigi
délkeleti irányát megváltoztatta és keletnek fordult. Megkerülte
ugyanis Birmának délnyugoti csúcsát, a mely ekkor még nem
került láttávolba. Csak a szárazföldtől messze fekvő apró szigetek
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egynémelyikén láttuk a világító tornyokat, vagy egy-két útbaigazító
világító hajót. Az új irányban haladva, az óceán azúrkék vizéből
ismét szennyes sárga vízbe jutottunk, a hatalmas Iravádi folyam
torkolatából kiömlő vízbe. Az Iravádi deltája ugyanis majdnem
olyan széles, mint a Gangesé és habár veszélyességre nézve avval
össze nem hasonlítható, azért a hajók mégis a legmesszebb menő
óvatosságot fejtik ki. A „Bihara" nagy ívben kerülte ki a Martabán-1

öbölben szétszórt apró szigeteket, a melyek mind az Iravádinak a
szárazföldről magával hozott homokjából épültek; hordalékok. Körül-
belül délután két órakor pillantottuk meg a lapos szárazföldet; a
künn czirkáló kalauzhajóról a kalauz átszállóit a „Biharára " és átvette
a hajó kalauzolását. Egy órával később befordultunk a Rangún
folyóba, az Iravádi torkolatának legkeletibb ágába.. Az alacsony
partokon, a melyeket egyszer-kétszer évenkint eláraszt a roppantul
megdagadó Iravádi, nagyobbára mívelt földek, főképen a sok vizet
kívánó rizsföldek láthatók. A mi nincs kultiválva, azt sűrűn borít-
ják a dsungelek. Rangún közelében, a hol széles csatorna köti
össze az Iravádi deltájának keleti ágát a legtávolabbi nyugoti ággal,
egyszerre nagyon megélénkül a folyó képe. Számos vízi jármű
lepi el a vizet; a birmánok lapos fenekű sokevezős bárkája között
élénken sürögnek a gőzcsónakok meg a nagy gőzösöktől vontatott
uszályosok. A partnak több helyén erős építmények, bástyák és
erődök mutatják, hogy a város, a melyhez közeledünk, fontos
erőssége a brit hatalomnak, a melyet érdemes védeni, de másrészt
azt is mutatja, hogy szükséges is a védelem. A „Bihara" még egy-
szer nagyot kanyarodott nyugotnak és mintegy kétórai hajózás
után a meglehetősen széles folyó gyönyörű képeket feltáró partjai
között horgonyt vetettünk Birma fővárosa, Rangún kikötőjében.

Eddigi beosztásunkhoz híven, ezúttal is rövid vonásokban
megemlítjük a most érintendő birodalomnak történetét, hogy mi-
előtt partra szállunk, nagyjában tájékozva legyünk annak múltja
felől.
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Birmának a legrégibb története olyan régi, hogy a történetírók
azt sem tudják megállapítani, hogy „kik voltak az őslakói: ausztrál-
négerek-e vagy mások és hogy a jelenleg itt élő mongol-khinai
népfaj mikor vándorolt az országba." (Schanz.) De minket a régi
múltja nem érdekel; miránk nézve csak a legújabb története fontos.

Az első európaiak, a kik Birma földjére léptek, portugallusok
voltak, a kik Pegu akkori uralkodójával 1519-ben kereskedelmi
szerződést kötöttek, a mennyiben megengedtetett a portugallusok-
nak, hogy a partokon telepeket építsenek és a lakosokkal a szo-
kásos cserekereskedést folytassák. Mikor bekövetkezett a portugallus
nemzet hanyatlása és az islam hatalmasodása, a helyzet egyszerre
nagyot változott. A portugallusok szerepét átvették a moslimek,
a kik zavartalanul folytatták is uralkodói viszonyukat Birma fölött
mindaddig, a míg első ízben jelentek meg az angolok. Azon körül-
ménynél fogva, hogy a több apró államra oszlott Birmában napi-
renden voltak az egyes államok között a háborúságok, foképen
Birma és Pegu között és tekintettel arra, hogy ilyen belháborúk
mindig zavarossá teszik a helyzetet, az angolok pedig semmihez
sem értettek jobban, mint éppen ahhoz, hogy a zavarosban
halászszanak, magától értetődik, hogy Anglia csakhamar szorosabb
viszonyba jutott Birmával. Az angolok befészkelődése azonban
ezúttal nagyon nehezen ment és a múlt század elején összesen
talán csak hat vagy hét angol kereskedelmi telep létezett Birmában.

Az az eredmény, a melyet a birmánok Anglia elleni védeke-
zésökben kivívni tudtak, elvakította a birmánokat és most már arra
törekedtek, hogy Indiában is néhány törzset és fejedelmet lazítsanak
fel az angolok ellen és hogy együttes erővel kiűzzék az angolokat
egész Indiából. Az angoloknak ez a vakmerő támadási terv éppen
kapóra jött. Hiszen évek óta lesték a kedvező alkalmat, hogy Birma
ürügyet adjon a fegyveres támadásra. Az angolok tehát be sem
várták, hogy a birmánok lázadása Indiában kitörjön, hanem már előbb
— 1824-ben — megüzenték a háborút Birmának (ugyanazon eszten-
dőben üzentek háborút Birmának keleti szomszédjaik, a siamiak
is) és 1825-ben Campbell tábornok hatalmas hajórajával és tizenegy-

Dr. Gáspár F.: A főid körül. III. 3S
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ezer emberrel megjelent Rangún alatt az Iravádin. Rangunon kívül
bevettek néhány jelentékeny várost, többek között Promét is, mire
a birmánok békét kötöttek az angolokkal. A béke alkalmával áten-
gedték a gyűlölt, de hatalmas ellenségnek néhány tartományt, fizet-
tek egy millió font sterling hadisarczot és megengedték az ango-
loknak a szabad letelepedést és szabad kereskedelmet.

A birmánok rosszul tűrték az angol uralmat és a békét követő
évtizedek folyamán gyakran nyugtalankodtak és lázadtak az angol
befolyás alatt, a mi által főképen az angolok kereskedelmét nehe-
zítették meg. így például egy alkalommal— 1851-ben— aranguni tar-
tomány benszülött kormányzója olyan adókat és vámokat vetett ki
az angol kereskedőkre, a melyeket ezek sérelmeseknek tartottak és
ezen okból nem is fizették az adót. A ranguni kormányzó az enge-
detlen angolokat oly módon büntette meg, mint közönséges gonosz-
tevőket, sőt - - horribile dictu — az Iravádin rálőttek egy angol
gőzösre. No, éppen ez kellett Angliának! Azonnal tízezer ember-
rel jelent meg Rangún előtt, elfoglalta a folyó mentén fekvő leg-
fontosabb városokat és néhány tartományt. Jóllehet Birmát ugyan-
azon időben minden oldalról -ellenség vette körül, a mennyiben
délről az angolok jöttek, keleten a siamiak állottak hatalmas had-
sereggel, északon pedig a birmaiak által elnyomott Laos-államok
akarták éppen ezen időben visszanyerni a függetlenségüket, azért
az angolok mégis csak hosszas küzdelem és súlyos veszteségek
árán tudtak Birma felett győzedelmeskedni. De győztek; megkapták
az egész pegui tartományt és teljesen szabad hajózást az egész
Iravádin. Birma fejedelmének nem hagytak meg egyebet, mint
Felső-Birmát, egy tartományt messze benn a szárazföldön, egészen
elzárva a tenger partjától. Anglia pedig érdekeinek megvédésére
jelentékeny haderőt hagyott Birmában, állandóan mintegy tizennyolcz-
ezer embert. Hogy az angol hadsereg ne pihenjen rózsás ágyakon
az elfoglalt országban, arról gondoskodtak a birmánok, de főképen
a „dakoit"-ok. A dakoitok ugyanis vándortörzset alkottak Birmá-
ban, a kik szertecsatangolva az országban, a melynek azelőtt is
leghirhedtebb és legfélelmetesebb rablóbandái voltak, most főképen
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az országban védelmül visszahagyott angol katonaságot tűzték ki
támadásaik czélpontjául. Az észak-amerikai indiánusok legvadabb
törzseiről nem írnak olyan vérszomjas kegyetlenséggel végrehajtott
gyilkolásokat, a milyeneket a dakoitok követtek el az angol katona-
sággal. A dakoitok rettegett rémei maradtak Birmának mindaddig,
a míg az angolok véglegesen annektálták egész Felső-Birmát, a
mikor ugyanis az angolok vették az országot kezelés alá minden
tekintetben.

Az annektálást megelőző dacznak és ellentállásnak az angolok
igazán drámai rövidséggel vetettek véget. Thibó király ugyanis
5ehogysem tudott belenyugodni, hogy az angolok olyan mélyen
nyúlnak be az ország legvitálisabb érdekeibe, és a hol csak lehe-
tett, nehézségeket gördített az angolok útjába. Védekezett szegény
egész erejével az angolok ellen. Még Franczia- és Olaszországhoz
is folyamodott segélyért, a mennyiben követeket küldött a nevezett
két országba, sőt az Észak-Amerikai Egyesült-Államoknál is kereste
a támogató érintkezést. Ez persze még inkább ingerelte Anglia
érzékenységét és haragját, a mennyiben Anglia legszentebb érde-
keit, a „businesst." látta ez által veszélyeztetve. 1885-ben azután
megtörtént, hogy a fejedelem egy Rangunban székelő brit-indiai
kereskedelmi társaságra 23,000 font sterling adót rótt ki, a mi
ellen a társaság az indiai kormányhoz felebbezett, a mely kormány-
nak tudniillik Birma alája volt rendelve. Az indiai kormány azt
ajánlotta a birmai udvarnak, hogy ezt az ügyet terjeszszék ítélet
czéljából egy vegyes társaság bírálata elé, a mely ajánlatot a feje-
delem nem fogadta el. Az indiai kormány erre ultimátumot küldött
Thibó királynak azon felhívással, hogy a társaságra kivetett adót
vonja vissza, hogy fogadja továbbá az indiai alkirálynak egyik
követét Mandalayban, még pedig a követet megillető összes tisztel-
gések kifejtése mellett, Angliának Birmához való viszonyait pedig
irányítsa a fejedelem az indiai alkirály kívánsága szerint. Az ulti-
mátumot Thibó király nem fogadta el, hanem ellenkezőleg: prokla-
máczió útján háborúra hívta fel az egész birmán x nemzetet és
elrendelte „valamennyi angol kiűzését az országból".

38*
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Az angolok pedig azzal feleltek erre, hogy 1885-ben, május
28-án bevették Mandalayt, a rákövetkező napon elfogták Thibó
királyt a saját palotájában és átküldték Indiába száműzetésbe.

így történt, hogy most Birmában is, ebben a rengeteg biroda-
lomban, ma már az angol az úr.

A mai nagy kiterjedésű és igen szépen épült Rangún helyén
1755-ig csak egy apró falu volt, Dagun, a melynek már akkor híres
„aranypagodáján" kívül más nevezetessége nem is volt. Dagun falut
várossá Alompa király építtette Pegu fölötti győzelmének emlé-
kére. Mielőtt Rangún az angolok kezébe került, a bennszülöttek
főképen olyan irányban fejlesztették, hogy minél több és minél
nagyobb buddha-pagodát építettek városukban. Az angolok termé-
szetesen praktikusabb oldalról fogták fel Rangún fejlesztését; nagy-
szabású középületeket építettek, utczákat rendeztek, a kereskede-
lemre annyira fontos Rangún folyó partjait kiépítették, a minthogy
egyáltalában felelevenítették a kereskedelmet. Ma Rangunnak a ki-
es beviteli forgalma már olyan nagy, hogy jelentőségre nézve a
harmadik góczpontja az indiai kereskedelemnek. Főkiviteli czikké-
vel, a rizszsel pedig olyan arányokat ért el, a melyek páratlanok
az egész világon.

A partra szálló utas barátságos és tiszta várost lát maga előtt,
a melyben a közegészségügyi viszonyokra szemmel láthatólag sok-
kal több gond van fordítva, mint odaát Indiában, a minthogy a
már első pillanatra hasonlítlanul rokonszenvesebb birmánok is sok-
kal jobb benyomást tesznek, mint a nyomot kedélyű, apathikus
magaviseletű hinduk. Az Indiából esetleg behurczolandó pestis vagy
cholera elleni védekezés czéljából az utasok partralépés előtt orvosi
vizsgálaton esnek keresztül és minden intelligensebb utas Írásbeli
kötelelezvényt ad arról, hogy ranguni tartózkodása alatt mindennap
jelentkezni fog az egészségügyi hivatalban orvosi vizsgálatra. Az
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intézkedés ugyan kissé szigorú, de mindenesetre megnyugtatóan
hat az idegenre.

A nagy kiterjedésű város, a melynek több mint kétszázezer
lakosa van, a terebélyes lombos fákkal — főképen mangó és yak-
fákkal — szegélyezett utczáival, terjedelmes parkjaival, csinos egy-
emeletes házaival nagyon kellemes benyomást teszen. A széles
utczák nyílegyenesen húzódnak nagy hosszúságban, a melyeket
éppen ilyen egyenes, széles utczák kereszteznek. Nevök nincs,
hanem számozva vannak; az ember nem is hinné, hogy az ilyen
praktikus berendezés mellett milyen könnyű az eligazodás. Köz-
pontja a városnak persze a kereskedelmi negyed; ennek legkimagas-
lóbb épülete természetesen a kormányzói palota, a mely épület nagy
terjedelmével egyrészt méltóan képviseli a brit hatalmat, másrészt
pedig hatalmas középkupolájával meg apró mellék-kupoláival bele
illeszkedik a benszülöttek építészeti ízlésébe. Ugyanebben a negyedben
állanak Rangún fontosabb középületei: a vámház, a törvényszék,
a posta és a bankok. A nagy raktárak"; a melyekben a gazdag
országnak kivitelre szánt különböző termékei vannak felhalmozva,
valamint a bazárok és a khinaiaknak „étvágyingerlő" (magyarul:
„gusztusos") kirakatai vannak, szóval mindaz, a mi Rangún üzleti
világát kiteszi, ebben a negyedben van összpontosítva. Ennek meg-
felelően az utczák nagyon, élénkek, mozgalmasak és tekintettel
a Rangunban élő fajok sokféleségére, nagyon érdekesek is. A gőz-
tramway kocsijai, a melyek sűrűn közlekednek, ethnographiai szem-
pontból is érdekes látnivalók. Nyugotra ettől a negyedtől terül el
a benszülöttek városrésze, helyesebben az ázsiai eredetű lakosok
apróbb városrészei, a mennyiben a különböző származású ázsiaiak
külön kis negyedekben laknak. Észak felé pedig, túl a Rangun-
Mandalay-i vasút indóházán, épült a „Cantonnement", a melynek
lankás halmain az európaiak és előKelő benszülöttek parkoktól körül-
vett villái vannak. A Cantonnement ugyanaz Rangunban, a mi az
Esplanade Bombayben vagy a Chaurenghee Kalkuttában; tudniillik
az európaiak főnegyede. Ennek az utczái feltűnően tiszták és széle-
sek; a járdákat, ha ugyan a simára taposott puha talajt járdának



304 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

lehet nevezni, sűrűn szegélyezik a terebélyes fák. A Cantonnement
legszebb részletei a „Royal Lakes" (rojel léksz), a „Király Tavak",
a melyeknek partjait gyönyörű parkok és virágágyak veszik körül.
Ugyancsak a Cantonnementben van az angol helyőrség kaszárnyája,
a melyben állandóan a madrasi hadseregnek egyik ezrede szokott
tanyázni. A cantonnementbeli Royal Lakes mellett kezdődik az a
szép nagy sétaút, a mely Rangunnak legnagyobb hírességéhez a
Shve Dagun Pagodához vezet.

Tekintettel a Rangunban állandóan uralkodó nagy forróságra
(Rangún 16 fokra van északra az Egyenlítőtől) és a sok esőzés
által létrejött talaj-nedvességre, a lakóházak és a villák alacsony
kőoszlopokra épültek, a minek kettős a haszna. Egyrészt meg van-
nak ezáltal kiméivé a talaj nedvességtől, másrészt pedig a házaknak
is rendesen kellemes léghuzatjuk van. .

Mint már említettük, nemcsak a város teszen kellemes benyo-

A SHVE SANDAU PAGODA PROMEBAN.



A SHVE DAGUN PAGODA RANGUNBAN.

mást, hanem a lakosság is sokkal rokonszenvesebbnek tűnik fel,
mint a hinduk. A lakosság nagyobb része ugyan nem birmánokból
áll, mert a szomszéd vidékekről letelepedett idegenek száma az
övéket felülmúlja, azért a birmánok egészen sajátos viseletükkel
meg életmódjukkal kifejezett birmán jelleget adnak a városnak.
Rajtok kívül ezrével élnek itt a Koromandel és a Malabár partok-
ról származó hinduk; a keletről jövő siámok, az északi khinaiak, a
kiket Rangunban már olyan nagy számban találunk, hogy egész külön
városrészt népesítenek be; továbbá shingalézeket Ceylon szigetéről.
Természetes, hogy ez sok különböző származású, öltözetű és
külsejű ember tarkítja a képet, de a legérdekesebb alakok mégis
a birmaiak. Nagyon érdekesek a keverékek is, tudniillik az össze-
házasodásokból eredő ivadékok. A birmánok ugyanis igen toleráns
nemzet; ők sem fajban, sem vallásban, sem kasztban nem tesznek
különbséget az emberek között; szívesen adják feleségül a leányai-
kat bárkinek, a ki kéri őket; valamint ők is szívesen házasodnak
össze az idegen nemzetek leányaival. Legszívesebben látják a khinai
kérőket, mert notóriusán ismert könnyelműségük és könnyűvérű-

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 39
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ségük mellett is rájöttek, hogy a szorgalmas és takarékos khinai
vő oldalán igen jó dolga van a birmai' menyecskének. A birmai
férj oldalán éppen ellenkezőleg áll az eset; ott a férj jóformán csak
a here, mellette az összes háztartási gondok a feleség vállára nehe-
zednek. A khinai férfiakkal kötött házasságból eredő gyermekekre
nézve is igen praktikusan van megoldva a kérdés: a fiúgyermekek

BIRMAI HÁZASPÁR A KÖZNÉPBŐL.

khinaiaknak neveltetnek, a leányok pedig birmaiakká lesznek. A kér-
dés megoldása azért is könnyű, mert vallás tekintetében sincs
közöttük különbség; tudniillik a birmaiak is buddhisták.

A világos-barna színű birmán férfiak átlag középtermetű, erő-
teljes alakok, a kiknek az arczvonásai már némileg emlékeztetnek
a khinai jellegre. Furcsa benyomást teszen rajtok, hogy sűrű és
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hosszú fekete hajukat asszonymódra kontyba szedik a fejük búbján
és fejkendővel kötik le. A férfiaknak ez a fej kendőviselete nem
hasonlít semmiféle más nemzetiségnek viseletéhez és főképen semmi

BIRMAI ASSZONY, KEZÉBEN A SZIVARRAL.

köze a mindenkor férfias kifejezést kölcsönző turbánhoz. Bizony
fejkendő az, a legasszonyosabb értelemben. Meglehetősen szokatlan
a többi viseletük is. Tudniillik egy-két méternél hosszabb és jó
széles világos színű szövetet — a pasoht — ügyesen a lábszáraik
körül csavarnak, az egészet megkötik a derekukon, az egyik szaba-
don hagyott végét pedig a vállukon áthúzva kötik meg. A birmán

39*
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férfiú könnyűvérű, igazi „bohém"-jellemének megfelelően a gyapot-
ból vagy selyemből készült pasoh mindig rikító világos színű;
sárga, rózsaszínű, vörös, nagy koczkákkal. A pasohn kívül szokásos
egy rövidke szoknya is, — a lungi, — a melyhez a jobbmódúak
fehér musselinből készült rövidújjú zubbonyt is hordanak, az indsit.
A férfiak közül sokan lapos tetejű vagy csúcsban végződő hegyes
süveget viselnek a fejkeszkenő fölött, betetőzésül pedig napernyőt
hordanak. Míg az „orthodoxok" olyan napernyőt hordanak, a mely-
nek ősi mintája Khinából került hozzájuk, tudniillik olajozott sárga
papírból készültet, a modernebbek egészen európaias napernyőt
hordanak, fehér vászonból. Azokban a boldog időkben, a mikor
Birma még független állam volt, akkor a napernyő színe és alakja
volt a birmánok „kaszt jelzése", a mely az akkori lakosság hét
osztályra csoportosított rendjét már külsőleg is mutatta. A „modern"
birmán férfiú tehát körülbelül a következő alakot mutatja: fejkesz-
kenővel leborított konty, széles nagykoczkájú szoknya, fehér
„pruszlik", angol napernyő és — mezítláb.

Ettől a nem éppen martiális jelleget kölcsönző öltözettől nem
sokban különbözik az asszonyok viselete, a mely azon körülmény-
nél fogva, hogy asszonynak való, hát ízléses és csinos. A náluk
is szokásos rövid szoknyát — a lungit — sok esetben a szép
redőkbe szedett tamein helyettesíti, egy hosszú széles szövet, a
melyet bámulatos ízléssel ludnak szép redőkbe csavarni a testök
körül. Persze ez is világos és rikító színű és a férfiaknál divatos
nagy koczkák helyett apró minták, többnyire kígyóalakok vannak
beléje szőve. A fehér musselin zubbony fölött hosszú kendőt visel-
nek, a mely nagyjában emlékeztet a mi asszonyaink boa viseletére.
Nagyon kedves dolog a különben is nagyon rokonszenves birmán
nőkön, hogy kellemes vonású arczukat nem torzítják el az éksze-
rekkel. Tudniillik nem hordanak sem orrkarikát, sem orrfüggőt,
sőt a karjaik meg a kéz- és lábujjaik sincsenek megrakva gyűrűkkel,
karikákkal. Az egyedüli ékszer, a melyet viselnek, a fülczimpáikon
van áthúzva, egy szines üvegből készült rövid rudacska, a mely
a jómódúaknái természetesen gyémántokkal van kirakva.
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Az ' emberek viselete által nyújtott tarka színes képet az is
emeli, hogy a tátoválást igen nagy mértékben kultiválják. A táto-
válás ugyancsak az övtől a térdekig érő testrészre terjed, de ezen
a részen olyan bőségesen alkalmazzák, hogy az egész testrész —
elől-hátul — be van borítva a bőrbe edzett szines képekkel. A táto-
válás olyan művésziesen és annyi gonddal van végrehajtva, hogy
a feltűntetett alakok — többnyire tigrisek, sárkányok, daemonok —
azt a benyomást keltik, mintha festve volnának a bőrre, nem pedig
ezer meg ezer tűszúrás útján. A birmánoknál a tátoválás nem egyéni
hajlamon vagy az egyes individium hiúságán alapuló önkénytes
megkínzatás, hanem olyan általánosan elterjedt, hogy csaknem
nemzeti szokásnak tekinthető.* A rendkívül hosszadalmas és sok
szenvedéssel járó művelet évekig tart. Már a tizenkét esztendős
fiúgyermeken kezdik és a mire a művelet be van fejezve, azaz az övtől
a térdekig terjedő rész be van borítva a fantasztikus alakokkal,
a tátovált egyén már el is érte a férfikort, az „érettséget". Még
rövid idővel ezelőtt nem akadt birmai leányzó, a ki férjhez ment
volna olyan férfiúhoz, a kinek nem volt meg ez a tátovált „nad-
rágja". Az ilyen férfiút ugyanis gyávának és férfiatlannak tartották.
Hogy ne nagyon imponáljon az a nagy lelki erő és férfias bátor-
ság, a melyet a különben nagyon asszonyos külsejű és lelkületű
birmán férfiak a tátoválás súlyos szenvedéseiben férfias nyugalommal
tanúsítanak, hát megemlítjük, hogy a tátoválás okozta fájdalmak
enyhítésére a műveletek előtt az illető ópiummal elkábítja magát,
olyan mélyen, hogy a tűszúrásokból jóformán semmit sem érez.

Az ópiumszívás, valamint a betelrágás általánosan elterjedt
szokás; a szivarozás még ennél is általánosabbnak mondható. Fér-
fiak és nők, gyermekek és aggok mind-mind szivaroznak; talán
még a betegek is. A mintegy két decziméter hosszú és hüvelyk-
ujjnál vastagabb hatalmas szivar mindig ott látható a szájukban,
ha ugy nem dugják a — fülczimpában levő tágas résbe, olyan-
formán, mint a hogy mi munkaközben a tollszárat dugjuk a fülünk

* Hasonló viszonyokra fogunk akadni a Csendes óceáni szigetek lakosainak
legnagyobb része közt.
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mögé. A szivarok anyaga csak részben áll dohányból, a másik
része az igen apróra vágott „ömhe" fának a porából áll, a melyet
egy „hemti" nevű növénynek széles leveleibe göngyölnek.

A birmánok olyan kedélyes emberek, hogy nemcsak egymás-
nak teszik könnyűvé és kellemessé az életet, de az idegennel szem-
ben is kedvesek, előzékenyek és nagyon udvariasak, a mely utóbbi
tulajdonság — mint látni fogjuk — közös vonása valamennyi dél-
és kelet-ázsiai fajnak. Könnyelmű felfogásukra jellemző tény például,
hogy ámbár igen jól ismerik a különbséget a jómód meg a szegény-
ség között, azért ha valamely birmai férfi nőül akarja venni birmán
szülőknek a leányát, ezek egy cseppet sem törődnek azzal, hogy
van-e a kérőnek valami vagyona, van-e miből megélnie, hanem
egyszerűen efogadja vőnek, feltéve, hogy a leány is óhajt a kérőhöz
nőül menni. Az új vőt befogadják a házukba és ott tartják addig,
a míg az valami módon megalapíthatja a saját tűzhelyét. Nagy
demokraták is: náluk igazán mindenki egyforma és egyenlő. Bir-
mában nincs nemesi osztály, nincs kaszt-rendszer és főképen nincs
olyan foglalkozás vagy munka, a melylyel — szívesen foglal-
koznának; ők mindenféle munkával egyformán szívesen — nem
foglalkoznak. A birmai férfiak tudniillik megletősen lusták és sok-
kal szivesebben ülnek órák hosszáig — akár egész éjjel — a szín-
házakban, a birmánok legfőbb és legfontosabb mulatóhelyein, sem-
hogy egyetlen órát munkában töltsenek. De hát miért is dolgoz-
zanak, mikor ott vannak a feleségek meg a leányok: hiszen ők
vannak arra teremtve, hogy dolgozzanak! Úgy is történik; az asz-
szonyok látnak el mindent: háztartást, gyermeknevelést, üzletet.
A boltokban meg a bazárokban, valamint a piaczon jóformán min-
denütt csak nő-kereskedőket lehet látni; sőt a nagyobb üzleteket
is, a mikor például igen sok rizsnek vagy gyapotnak az eladásáról
vagy szállításáról van szó, vagy munkás-elefántok kibérléséről vagy
bérbeadásáról, az asszonyok intézik el. Még a szántás-vetés mun-
káját is asszonyok végzik. Puzondongban például, Rangunnak egyik
külvárosában, a hol a ranguni rizshántoló telepek vannak, (számra
nézve mintegy harmincz) és a hova az Iravádi vidékeiről behozott
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rizst a termelők eladják a rizshántoló-malmoknak, a közvetítő alku-
szok mind csupa asszonyok. A mint egy rizszsel megrakott csónak
vagy uszályhajó megérkezik, a parton várakozó asszonyok úgy
ellepik a járművet, mint a sáskák és a nagy konkurrencziában
bizony megtörténik, hogy megtépik egymásnak a gondosan és
csinosan megcsinált frizuráját, vagy pedig kölcsönösen kiütik egy-
másnak a szájából a rengeteg — szivart. „Ezek a birmai nők vagy
született zsidók, vagy angolok; de mindenesetre a legélelmesebb
kereskedők, a kiket képzelni lehet;" ez az általános vélemény felőlük
egész Hátsó-Indiában. A mellett a legrokonszenvesebb modorú, leg-
kellemesebb külsejű nők egész Dél-Ázsiában, a kik már nagyon
élénken emlékeztetnek keleten lakó nővéreikre, a bájos japán nőkre.
Az üzletekben árusító nő, apró, de nagyon arányos termetével,
kifogástalan tiszta és nagyon ízléses öltözetében, a sokféle saját-
ságos, de mindig nagyon kedves apró díszítésekkel, még az európai
felfogás és ízlés szerint is bájos és kedves teremtésnek mondható.
Hogy a piczi termetű nő picziny szájához azonban milyen rosszul
illik a rengeteg nagy szivar — a burri — az el sem képzelhető.

A gyermekek is igen bájos teremtések Birmában, a mihez
sokban hozzájárul a „mama" gondos nevelése meg az igen kedves
öltözet. Megjegyzendő, hogy a birmai gyermekek között nincs
egyetlenegy iskolakerülő; valamennyi birmán tud írni-olvasni.
A birmai gyermekre kötelező, hogy életének néhány évét, vagy
legalább néhány hónapját klastromban töltse el a nagy tekintélyt
élvező papok nevelése alatt. És ha már máskép nem volt lehet-
séges, hát csak egyetlenegy napot. Erre az egy napra föladják a
gyermekre a papokat megillető sárga ruhát, leberetválják a fejét és
éppen olyan czeremóniák között lép be a klastromba, mintha egész
életére ment volna annak zárt falai közé. Azért a gyermekeket
éppenséggel nem kényszerítik a papi pályára, sőt maguk a papok
— bármennyire szent életűeknek tekintetnek és igen nagy tekin-
télynek örvendenek — sincsenek kötelezve örökké papoknak ma-
radni. Bármikor kiléphetnek a szerzetből, bármi foglalkozáshoz
kezdhetnek és akadálytalanul megnősülhetnek.
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Ámbár vallási dolgokban a birmánok nagyon türelmesek és
éppenséggel nem mondhatók fanatikusoknak, talán még bigottaknak
sem, azért a pagodáikra igen sok súlyt fektettek és összes képző-
művészeti tudásuk a pagodák monumentális megépítésében nyilvá-
nult. Pagodáiknak az alakja meglehetősen egyforma;* legkönnyebben

A SHVE DAGUN PAGODA FŐKAPUJA.

azokkal a kis pléhedényekkel hasonlíthatjuk össze ezt a szokásos
alakot, a melyekkel a varrógépeket szokták olajozni. Az alap-épület
ugyanis rendkívül tömör és alacsony; e fölött nagy tömbökben, de
valamivel keskenyebben emelkedik a második építés, ugyanígy
e fölött a harmadik, míg a csúcsa aránytalanul vékony és arány-

* A „pagoda" szót maguk a birmánok nem alkalmazzák templomaikra; ők
„phra"-nak nevezik a templomot. A pagoda szó valószínűleg a hindu „dagopa" szóból
ered, a mi annyit jelent: ereklyetartó.
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talanul hosszú toronyban végződik. Valamennyi birmán-pagodában
a Buddhára vonatkozó ereklyék a legfőbb szentségek és ha a való-
ságban semmi sincs bennük Buddhából, de okvetlenül beleképzelik.
Hogy Buddha hamvaiból olyan sok maradt volna fenn, hogy minden

RÉSZLET A RANGUNI NAGY KOLOSTORBÓL.

templomba jut belőle egy-egy parány, az legendán vagy hagyo-
mányon alapszik. Buddha halála után ugyanis a hamvait arany
urnában tartották sok ideig. Később nyolczvannégyezer apró adagra
osztották széjjel, hogy minden buddha-templomban legyen belőle
egy parányi rész.

Mindjárt a város határában, annak a legmagasabb területén
fekszik a híres Shve Dagun Pagoda, Rangunnak egyik legnagyobb
híressége és egész Hátsó-Indiának legszentebb Buddha-temploma.
Körülbelül olyan tekintélyben tartják Hátsó-India buddhistái, mint

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 40
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az indiai brahmanok a Bisesvárt Benaresben.* Azt a nagy négy-
szögletű emelkedést, a melyen a pagoda áll, kőfalak, bástyák és
sánczok veszik körül, de minden oldalról széles nagy lépcsőkön
lehet hozzájutni. A főbejáratához, a déli kapuhoz, az a szép és
árnyas fasor vezet a városból, a melynek kezdetét a Royal Lakes-
nél láttuk a Cantonnementben. Az óriási épületnek mindinkább
szűkülő hatalmas kupolája gazdagon aranyozott obeliszkszerű nyúl-
ványban végződik. A torony nehézkes tömör alkotás benyomását
kelti. Mintha már kívülről meglátszanék rajta, hogy a belseje tömör,
a mennyiben földdel és homokkal van kitöltve. Azon a helyen,
a hol a kupola átmegy az obeliszkbe, meglehetős széles erkély fut
köröskörül, a melyre bizonyos feltételek mellett a templom őrizői
— a „pungjik" (papok) — idegeneknek is megengedik a kilátás élve-
zetét. (Feltétel annyi, mint: baksics).**

Jobbra és balra a főkaputól egy-egy hatalmas szörny ül:
kövekből épített óriási tigrisekhez hasonló alakok, tágranyitott
széles nagy szájjal, nagy fogakkal. A főkapun belépve, lankásan
emelkedő hosszú s egyenlőtlen szélességű lépcsőzet tárul elénk,
a mely több helyen van megszakítva. Mindjárt ezeken a lépcső-
megszakításokon, — a pihenő helyeken, — bizonyságát láthatjuk annak,
hogy mennyivel toleránsabbak a birmánok, s egyáltalában a budd-
histák a más vallásúakkal szemben, mint például a brahmanok
vagy a mohammedánusok. Tudniillik azok a birmánok, a kik czipőt
viselnek, ezeken a lépcső-megszakításokon rakják le a lábbelijüket,
mielőtt a szentélybe lépnek. A templomot látogató idegenektől ezt

* A ranguni Shve Dagun Pagodának ez a nagy tekintélye onnan ered, hogy a
pagodának egyik részében Buddhának a haja van befalazva.

** Meurer beszéli, hogy néhány évvel ezelőtt egy kora reggelen a templomban
ájtatoskodó hívők és papok óriási rémületére egy királytigrist pillantottak meg, a mint
ide-oda sétált az erkélyen, mintegy keresve az alkalmas helyet, a melyen a nem egészen
királytigriseknek szánt reggeli séta helyéről távozhatna. A templomban levőket óriási
félelem fogta el és tanácstalanul állottak a rébuszt ábrázoló tigris alatt. Végre akadt
egy bátor szivű — és a mi ennél több — pompás czéllövő birmán, a ki a tigrist
egyetlen lövéssel leterítette. A birmánok díj kitűzése mellett sem tudták kitalálni, hogy mit
akart oda fenn a tigris és hogyan került oda.
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nem követelik, a minthogy egyáltalában semmiben sem korlátolják
az idegent abban, hogy szabadon járjon-keljen bármely templo-
mukban, még ebben a legszentebb Shve Dagun Pagodában is.
A hinduk templomait, a mint láttuk, csak kivételesen látogathatja
meg az idegen és akkor feltétlenül megkövetelik tőle, hogy sarut-
lanul lépje át a küszöböt.

A lépcsők két oldalán mozgalmas és eleven a kép; egy igazi
darab Kelet-Ázsia. A lépcsők szomszédságában, jobbra és balra
tőlük, vannak azok az apróbb helyiségek, a melyekben a buddhista
zarándokok vendégszerető hajlékot kapnak, persze — pénzért.
Sáfrány-sárga tógába öltözött pungjik, — papok — kezükben a
sohasem hiányzó pálma-legyezővel meg a pálmalevelekből csinált
szentírással és örökké lesütött szemekkel, nehogy véletlenül meg-
pillantsanak egy nőt. Továbbá vezeklők, vak- és béna koldusok,
bélpoklosok, lapdázó gyermekek lepik el kétfelől a szabad helyet.
A bazárokban vígan folyik a vásár és a kedves kis birmán nők
csábító szavakkal kinálgatják árúikat: virágot, koszorúkat, olaj-
mécseseket, kis szentszobrokat stb. És csak most, a mikor a lép-
csőkön felérkeztünk a nagykiterjedésű négyszögletű térségre, tárul
elénk a templom teljes nagyságában. Apró kápolnák veszik körül
a hatalmas épületet. Olyanok, mint az óriási retkek, a melyek-
nek hosszú gyökereit itt a kápolnák hosszú hegyes csúcsai ábrá-
zolják. Valamennyi torony gazdagon aranyozott és el van halmozva
a temérdek czikornyával, a legcsekélyebb fantázia vagy változatosság
nélkül. Egyik tökéletesen olyan, mint a másik, mint a hogyan az
egyik retek nem különbözik a másiktól. Dominál rajtok a rend-
kívül részletesen kidolgozott fafaragás meg színes kőczikornya; sok
az üveg meg a czafrangdísz. Komoly művészetnek vagy nyugodt
építkezésnek sehol semmi nyoma. A kápolnákon kívül számos
fantasztikus szobor vagy kőépítmény látható; térdeplő elefántok,
óriási nagyságú tigrisek, imádkozó emberalakok, hatalmas kőurnák.
Az óriási Buddha-szobrok egynémelyikén itt-ott, a homlokon, a
fülekben, vagy az ujjakon még valódi drágakő ragyog; a legtöbb-
jéből azonban hihullott vagy kiszedték. Csak a főépületre, az óriási
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pagodára, pazaroltak temérdek aranyat. A százhúsz méter magas
és négyszáz méter átfogójú pagoda csaknem egészen be van vonva
csillogó aranylemezekkel. A torony csúcsán alkalmazott ernyő, —

FADÍSZLETEK A NAGY PAGODA BELSEJÉBEN.

a „Hti", — a mely aránylagos nagyságban olyan kiegészítő része
a Buddha-templom tornyának, mint például a katholikus templomok
tornyán a kereszt, a Shve Dagun Pagoda csúcsán vastag arany-
lemezekkel van borítva, a melyekbe számos drágakő van foglalva.

Az ember-alakú szobrok közt leggyakoribb, vagy talán az
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egyedüli, a Buddhát ábrázoló szobor, három különböző állásban.
Vagy álló szobor felemelt kezekkel, ez a tanító Buddha; vagy a
lábszárain ül a Buddha-alak, ölhetett összekulcsolt kezekkel; ez a
gondolkozó Buddha; vagy pedig fekszik, a fejét egyik kezére
támasztja, a szemei pedig be vannak hunyva. Ez a Buddha-alak
a „Nirvánát"* ábrázolja, a-feloszlást a — Semmibe. Miután még szám-
talanszor lesz alkalmunk a Buddha-szobrokkal találkozni és mert
majdnem mindenütt, a hol Buddhát imádják, az ülő helyzetben
ábrázolt szobor a leggyakoribb és mindenik egyformán ábrázolja,
Birmában úgy, mint Siámban vagy Khinában, ismerkedjünk meg
e szoborművel már most. Az ülő Buddha-szobornak, ha ugyan nem
ölhetett kezekkel ül, akkor az egyik karja fel van emelve, mintha
tanítana, a másik karja csüng a föld felé, mintha ezt hívná tanú-
nak bizonyságul, hogy a tanai igazak. A szobor arcza átlag fel-
séges nyugalmat és szelídséget mutat, -a '.kifejezése sokban emberi,
de sok tekintetben emberfölöttien nemes kifejezésű. A fülczimpái
leérnek a vállakig, a szemöldökök között kis gömbölyű domborodás
ül; ugyanilyen dudor van a koponya tetején, hajfürtök közé dugva,
az „értelmiség" dudora. A kezek ujjai mind egyformán hosszúak;
a ruházat hosszú és bő köntös, számtalan redővel; a mell felső
része meztelen. (Schanz).

Benn a templom ugyanolyan módon van díszítve, mint a
külső környezete, tudniillik apróbb-nagyobb fantasztikus állati és
emberi alakokkal, szent edényekkel, urnákkal. Azonkívül számtalan
aranyozott napernyő lóg benne a legkülönbözőbb helyeken; továbbá
bronz- és szines üveglámpák, papir- és virágfűzérek, urnák és edé-
nyek az áldozatul hozott rizs és virág számára, vasállványok a

* Nirvána szánszkritt kifejezés és azt teszi: elfajulás; tudniillik a tűznek, lángnak
vagy mécsnek elfújás folytán történt kialvása, a buddhizmusnak egyik általánosan
ismert tantétele. A Nirvána ugyanis az emberiség legfőbb czélja és legnagyobb boldog-
sága, mert egyrészt vagy teljesen semmivé válik az ember, tehát tökéletesen megszűnik
létezni, vagy pedig a Nirvána állapotában ismét egyesül az istenséggel. Buddha, az ő
számos más bölcs tanából következtetve, alighanem a teljes megsemmisülést értette
alatta, a mikor az ember többé nem létezvén, a lét gondjait sem érzi többé. (Nem is
utolsó dolog ám ez).

Dr. Gáspár F. : A föld körül. III. 41
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szentelt gyertyák számára. Gondoskodva van a pénzadományokról
is; több helyen ugyanis vassal kivert faládák vannak elhelyezve;
a tetejükön kis nyílással a bedobandó pénz számára, nagy lakattal
az ajtaján a tolvajok számára. Nagyon kedvesek az apró kis nyel-
vetlen csengetyűk, a melyek arra szolgálnak, hogy az imádkozó
bejelentse rajtok az istenségnek, hogy: most figyeljen.* A templomba
jövő ájtatoskodó ugyanis egy kis kalapácscsal ráüt az igen kellemes
hangú kis csengetyűre és csak azután fog hozzá az imához;
a férfiak a sarkaikra guggolva végzik az imát, a nők pedig letér-
depelnek.

A pagodák jóformán sohasem üresek. Kora reggeltől késő
éjfélig mindenkor jönnek az ájtatoskodók és a késő éjjeli órákban
is hallani a pungjik meg a hivők egyhangú vallásos énekét. A budd-
histáknak ugyan jelentékenyen kevesebb az ünnepük, mint a brah-
manoknak és az ünnepük tartama sem oly hosszú, mint a hinduké,
de azért nekik is bőségesen kijut belőle. Ilyenkor természetesen
tömve vannak a templomok, a templomok környéke pedig, a mely
egyszersmind országos vásár- és búcsúhelylyé emeltetik, a legtarkább
és a legmozgalmasabb képet nyújtja.

A nagykereskedelem és víg mulatozás városában, Rangunban,
a vallási dolgokról is pazarul gondoskodtak. A buddhisták nagy és
számos kis templomán kívül a más nemzetiségűek és más vallá-
súak is bőven el vannak látva templomokkal. A mohammedánusok-
nak három vagy négy moshéja van, a hinduknak több apró pago-
dája, de architektonikus szempontokból sokkal szerényebbek, mint
odahaza. A kríinaiaknak czikornyás tetejű és felkunkorodott végű
meg sárkányokkal díszített templomai is több helyen láthatók. Sőt
keresztény templomok is feltűnő nagy számban vannak, tekintettel
a keresztény vallásnak sokféle árnyalatához tartozó szektákra.

* Á japániak ugyanilyen czélzattal a kezek tapsolásával hívják fel az illetékes
isten figyelmét.
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Maga a természet is rizstermelésre praedestinálta Birmát. Az
országot ugyanis temérdek nagy és kisebb folyó szeldesi; számos
csatorna meg ér fut rajta keresztül-kasul. Ezek a folyóvizek a több
hónapon át tartó esős időszakban erősen megdagadnak, kilépnek a
medrükből és termékeny iszapot hagynak hátra. Ezek az igazi
melegág3rai a vizes talajt annyira kedvelő rizsnek. Rangunra, vala-
mint egész Birmára el lehet mondani, hogy rizsből él. Mert a rizs
nemcsak a legfőbb és legfontosabb tápláléka a lakosságnak, hanem
e körül forog az összes kereskedelem. Rangunnak tíz irodája közül
nyolczban nem ismernek más fogalmat, mint a rizst és a kikötő-
ben horgonyzó tíz hajó közül nyolczat rizszsel raknak meg. Jól-
lehet az ország rengeteg területéhez képest a lakosság nagyon
gyér (a 415 ezer négyzetkilométer területnek hét és fél millió
lakosa van), azért az évi rizstermelés átlag mégis mintegy két
millió tonna, a melyből egymilliókétszázezer tonnamennyiséget
kivisznek az országból főképen1 Indiába., Khinába és a Sunda-
szigetekre.* Pedig milyen kevés területe van a különben terjedel-
mes országnak, a mely rizstermelésre alkalmas! A termőtalajnak
ugyanis alig öt százalékát dolgozhatják föl rizstermelésre. Ámbár
szórványosan a hegyes vidékeken is termelik, de azért főképen az
Iravádinak dúsan öntözött deltája a tulajdonképeni rizstermő vidék.
Hogy mekkora fontosságot tulajdonítanak ezen gabonanem terme-
lésének, kitűnik abból, hogy milyen méltányosan és jóakaróan
bánik el a birmán-kormány a rizstermelő kisgazdákkal. A kisgazda,
vagy mondjuk: a paraszt, átlag három-négy hektárnyi földet mivel
meg rizstermelésre. Minden tíz esztendőben újból felmérik a földjét
és újból megadóztatják, de csak az eredeti három-négy hektár földje
után; a mi új földet szerzett hozzá, ezen idő alatt, akár irtás, akár
más gondozás vagy munka révén, azért nem kell adót fizetnie.
Megjegyzendő, hogy a rizstermelés nem jár sem nagy gonddal,
sem nagy faradsággal, a mi nagy szerencséje a — rizsnek. Mert
ismerve a birmánok hagyományos és általános ellenszenvét a

* Hogy mire kell például Jáván a rizsbevitel, holott Jáva maga is óriási mennyi-
ségű rizst exportál, azt majd látni fogjuk, ha Batáviában leszünk.
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munka iránt, hát bizony nem igen teremne ott évenként két millió
tonna, ha csak valamivel több fáradság vagy munka kellene a
termeléséhez. A rizsaratás rendesen deczemberben van vagy januárius
elején, a mikor a kisgazdák meg a nagytermelők is az Iravádi
számtalan mellékvizi útján behozzák a rizst Rangunba, vagy esetleg
Moulmeinbe. Deczembertől januárius végéig hemzseg az Iravádi
meg a sok mellékág, a temérdek csónaktól vagy nagyobb vizijár-
műtől, foképen a kis gőzhajóktól vontatott ,,flat"-októl (uszályosok),
a melyeken a „paddy"-t beszállítják Rangunba, illetőleg Puzon-
dongba. Puzondongnak nevezik tudniillik Rangunnak egyik elő-
városát, a hol a mintegy. harmincz rizshántoló áll, paddynak pedig
nevezik a még meg nem hántolt rizst.

Egyik legértékesebb terméke Birmának a teakfa (tékfa), a melyet
főképen hajóépítéshez használnak, a mely czélra jelentékeny szívóssága
és nagy rugékonysága teszi alkalmassá. Jóllehet ma már nagyon
megfogyott az előző évtizedek túlságos pazar vágása miatt, azért
még ma is igen sok hajórakományt dolgoznak fel belőle a fürész-
malmokban. Hogy a folytonos feldolgozás ellenére mégis mindig
van belőle készlet a birmai erdőkben, az azt bizonyítja, hogy még
most is bőven terem. A hatalmas fának hetven esztendőre van
szüksége, a míg teljesen kifejlődik; a fája olyan rendkívül kemény,
hogy a levágása előtt legalább három évvel körülvágják a sudarát,
hogy kissé kiszáradjon, különben olyan nehéz lenne, hogy lesülyedne
a vízben, mint az ólom. Ennek a fának, valamint a fürésztelepek
udvarán heverő más fajtájú kolosszális fatörzseknek a feldolgozá-
sára elefántokat használnak, a melyeknek munkáját végignézni igazán
gyönyörűség. A birmai erdőségekből a hatalmas sudarakat az Ira-
vádin úsztatják egészen Rangunig, a hol a fürésztelepek udvarán
dolgozzák fel abba az állapotba, hogy hajóra rakhatók legyenek.
A roppant súlyos törzseknek az ide-oda hurczolását, például a kör-
fürész elé, innen a rakpartra stb. nem gőzgépek végzik, sem emberek,
hanem elefántok. Bámulatos az az ügyesség, okosság, észszerűség
és óvatosság, a melyet ezek a kolosszusok munka közben kifejtenek.
Az óriási törzseket, a melyeknek némelyike három méter hosszú és
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néha egy méter átmérőjű, vagy az óriási súlyú deszkanyalábokat
olyan könnyűséggel emelik, mint az ember a czeruzáját; a desz-
kákat pedig olyan szépen és egyenletesen rakosgatják egymás fölé,
mintha léniával mérnék ki. Munkához csak a lábukat meg a hom-
lokukat használják; az agyarak meg az orrmány sokkal féltettebb
testrészeik az elefántoknak, semhogy ilyen durva és nehéz mun-

ELEFÁNTOK A FÜRÉSZMALOM UDVARÁN.

kára használnák. Az elefántok vezetése játszi könnyűséggel megy.
A vezető rálép az elefánt behajtott térdére és egy lajtorján, a mely
az elefánt hátáról lóg le, felkúszik az állat nyakára. Onnan diri-
gálja a vezető; az egyik kezében napernyőt tart, (önmagának, nem
az elefántnak; ennek külön napernyője van, a mennyiben jókora
matrácz van a koponyájára kötve védelmül a szúró napsugarak
ellen); a másik kezében a vezető rövid vasdárdát tart, az ankust,
a melynek gyöngéd ütögetéseivel az állat koponyájára, dirigálja az
elefántot. Az elefántok munkabírása óriási; a teljesen kifejlett pél-
dány, tehát a harminczötödik életévén túl lévő állat, ezer kilo-
grammnyi terhet nagyon könnyen czipel időről-időre; (ebben a
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korban az elefántnak az „önsúlya" eléri a négyezer kilogrammot;)
rendesen azonban csak ötszáz kilogrammal terhelik meg, ha hosz-
szabb távolságra kell vinnie.

Tévedés lenne azt hinni, hogy az elefánt gondozása könnyű
munka és hogy nem kell vele kíméletesen bánni. Ellenkezőleg:
ennek a „par excellence" vastagbőrű állatnak a bőre nagyon is
érzékeny; a bőrén ejtett ártatlan kis seb nagyon is könnyen vál-
hatik végzetessé, a mennyiben az érzékeny bőre könnyen gennyed
és az állat elpusztul. A bánásmódnak is „gyöngédnek" kell lenni,
mert a felbőszített elefánt nemcsak hogy nem engedelmeskedik,
hanem haragjában rettenetes tud lenni. Tévedés az is, hogy az
elefánt az orrmányával dolgozik, hogy avval emeli a terheket, vagy
hogy avval támad és védekezik. Az elefánt — köztudomásúlag -
sokkal okosabb állat, semhogy ilyen könnyelműségeket elkövessen.
0 az orrmányát — ezt az érzékeny és ránézve életfontosságú szer-
vét — sokkal jobban félti és kiméli, semhogy ilyeneket tegyen.
Az elefántnak az orrmánya ugyanis úgyszólván a meghosszabbo-
dott orra, a mely egyszersmind tapintó és fogószerve. A két szem
közti koponyarészből kiinduló nyúlvány belsejében, a mely lebocsá-
tott állapotban olyan hosszú, hogy majdnem a földig ér, csatorna
húzódik végig, a mely az orrnyilasokon át a garat-ürbe, tehát a szájba
is vezet. Az orrmány végének tölcsérszerű bemélyedésében vannak
az orrlyukak, a tölcsér legvégén pedig kampós nyúlványba megyén
át, a mely nyúlvány a legérzékenyebb része a hatalmas állatnak.
Evvel tapint és evvel táplálkozik. Hogy az orrmány annyira moz-
gékony és nyúlékony, hogy egészen összehúzható, felgöngyölhető
és meghosszabbítható, az onnan ered, hogy az orrmány mintegy
negyvenezer gyürűalakú és hosszanfutó izomnyalábból van össze-
téve. Ez a szervezet tehát sokkal érzékenyebb, semhogy vele durva
munkát végezhetne. A mint láttuk, csak tapogat meg táplálkozik
vele; a tápszerét ugyanis az orrmánynyal rakja a szájába, inni
pedig oly módon iszik, hogy az orrmányát, illetőleg annak csövét
teleszívja vízzel és aztán a szájába fecskendezi. Tehát mese az,
hogy az elefánt az orrmányával támad vagy védekezik. Ellenkező-
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leg: a legkisebb veszélynél rögtön felgöngyöli, nehogy a küzde-
lemben megsértse. Az sem áll, hogy az agyarával emel, meg hogy
az agyarával döngeti a fákat és ássa tövüket, ha feldühösítik. Az
agyarát csak oly módon használja, hogy a czipelendő teherre kötött
kötelet az orrmányával önmaga csavarja az agyara körül és úgy
húzza vele a terhet. Tekintettel az elefánt óriási munkabírására,
meg a hosszú időtartamra, a meddig munkaképes (a „munkás"
elefánt átlagos életkora nyolczvan-száz év, a vadonban élőé száz-
ötven esztendő), az ára is meglehetős magas. Nincs még egy állat,
amelynek az ára akkorát nőtt volna az utolsó időben, mint az
elefántoké. 1835-ben például még kilenczszáz rúpiáért lehetett egy
kifejlett példányt venni; ma már négy- és hatezer rúpia az átlagos
ára. Azoknak az ára pedig, a melyeket a szertartás-felvonulásokhoz
szoktak használni, tehát a különösen szépen fejlett állatoké, negyven-
hatvanezer rúpia között váltakozik.,Azok az állatok, a melyeket mi
Rangunban láttunk és a melyek ^.átlagosan negyven-hatvan eszten-
dősek voltak, darabonként öt-hatezer rúpiát értek. Az a két példány
azonban, a melyeket a Shve Dagun Pagoda vallásos körmeneteinél
szoktak használni, darabonként hatvanezer rúpiáért hozattak Siámból.

Rangún érdekességei és látványosságai nagyon változatosak.
Mert az érdekességek közé tartozik Rangunban a — fegyház is,
a mely egyike a legnagyobbaknak, sőt „legnépszerűbbeknek" egész
Dél-Ázsiában. A tömör és magas kőfalakkal körülvett híres épület
olyan terjedelmes, hogy négyezer fegyencznek is van benne hely.
A birmai nagy nemzetköziségnek megfelelően a „közönség" is elég
tarka, amennyiben alig van Dél- és Kelet-Ázsiának olyan népfaja,
a mely nem lenne itt képviselve. A munkától irtózó könnyelmű
birmai adja persze a legtöbb lakót. A fegyház rájuk nézve való-
sággal jótétemény, a mennyiben egy-két vagy több évig tartó „neve-
lés" után mint megkomolyodott munkás-emberek hagyják el a
„neveidét", a mely idő alatt megtanítják őket valamely mesterségre.

42*
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Még a fegyház is dicsőíti a birmán nő kiválóságát: nők ugyanis
olyan ritkán kerülnek a börtönbe, hogy csaknem kivételek a fegyen-
czek között. Azok a szépen faragott dísztárgyak, vagy szép szövésű
szőnyegek, hímzett csipkék, amelyeket a kereskedői negyed bazár-
jaiban, vagy itt, a fegyházak irodáiban elég olcsó pénzen lehet
vásárolni, azoknak nagy része a ranguni fegyházakból kerül ki.

A ranguni fegyház megtestesülése az angol fenhatóság szigo-
rának, rendszerének és tisztaságának. Úgy a műhelyekben, mint
az udvarokban példátlan tisztaság és rend uralkodik; a fegyenczek
durva ruházata — kék- és vöröscsíkos vászonzubbony és nadrág —
kifogástalan állapotú. A páronként egymáshoz lánczolt fegyenczek
azonban, amint felvonulnak valamelyik műhelybe, elszomorító lát-
ványt nyújtanak; meglátszik rajtok a kérlelhetetlen szigorú bánás-
mód, a legridegebb fegyelem szabályai alatt nyögő emberek szen-
vedése. Az angolok tudniillik éppenséggel nem szentimentálisak a
fegyházakban, mert nagyon jól tudják, hogy ott, ahol ők tizenöt-
húszezren vannak hivatva hétmillió embert a markukban tartani,
ezt csak úgy érhetik el, ha ez a marok szorosan fog, vagy mindig
kész — ököllé változni. Főképen a fogoly-dakoitok azok, akikkel
az angol-birmán kormány teljes súlyával érezteti a vasmarkát, tekin-
tettel azokra szörnyűségekre, a melyeket a dakoitok egykor elkövet-
tek. Annak idejében főképen az Iravádi középső harmadkörüli
vidéken tanyáztak a dakoitok és innen indultak ki azokra a rette-
netes pusztító hadjáratokra, amelyekre még ma is szörnyűséggel
emlékeznek vissza az emberek. Ezek a rablók ugyanis a legraffi-
náltabb kínzásokkal gyötörték az embereket, részben tisztán val-
latás okáért, hogy a megtámadottakból kicsikarják a titkot, hogy
hova rejtették a kincseiket. Rendesen avval kezdették a kínzásokat,
hogy szörnyű módon megcsonkították a férfiakat, a nőket pedig
meggyalázták. A gyermekeket a szülők szemeláttára roncsolták szét
azokban a mozsarakban, amelyeket rizshántoláshoz szoktak hasz-
nálni. A szülőket keresztre feszítették, felvágták az altestüket és
gyönyörködtek benne, hogy a keselyük és más dögmadarak miképen
váj kainak a keresztre feszítettek beleiben. Az öregasszonyokat
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faháncsba göngyölték, leöntötték petróleummal és meggyujtották
őket, az öregembereknek pedig puskaporral töltött skatulyákat dug-
dostak a szájukba és más testnyílásukba és aztán felrobbantották
őket. Egyáltalában hihetetlen rafflneriával találtak ki gyilkolási
módokat. Például: levágták valamelyik fiatal „hím" bambusztörzs-
nek a felső részét, olyan bambusznak, a melynek a csöve tömör
(a „női" bambusz szára üres) és erősen rákötötték a megkínzandó
embert. Ennek a bambuszfajnak az a tulajdonsága, hogy roppant
gyorsan nő fel a magasba. Most tehát megtörtént az, hogy a fel-
kötözött embernek a testén néhány nap alatt keresztül nőtt a bam-
busz ! Vagy még egy példa: az elítélt embert alacsony zsámolyra
kötözték, a melynek a czövekeit mélyen beverték a földbe, hogy
erősen tartson. Az elítélt fejét pedig kötelekkel hozzákötötték egy
közeli fatörzsnek visszahajlított SZÍVÓS és ruganyos ágéhoz. Az ág
persze rettenetes erővel húzta fel a testet, a melyet viszont a köte-
lek erősen tartották a zsámolyon. A húzás következtében a meg-
kínzott embernek a nyaka rémségesen megnyúlt. Mikor aztán a
körülguggoló dakoitok eleget gyönyörködtek a megkínzott ember
gyötrelmeiben, akkor előállott közülök az egyik hóhér és hatalmas
kardcsapással lenyeste a megnyúlt nyakat. A szabaddá lett hajlós
ág visszapattant a helyére, az emberfejet pedig — mint valami
parittya az apró követ —• egy-kétszáz méter magasra röpítette.

Hogy miképen bántak el aztán az angolok velük, ha egy-egy
ilyen rablóbanda tagjai a kezeik közé kerültek, az elképzelhető.
Mindenesetre nem maradtak adósok a dakoitoknak.

De térjünk vissza — csak kis időre — a fegyházba.
Hogy a fegyenczek ne unatkozzanak és hogy ne legyen ide-

jök a felett tanakodni, hogy vájjon miképen lenne lehetséges, hogy
a három-négyezer fegyencz egyszer fellázadjon és a lánczokkal
leüsse azt az egy-két tuczat angol fegyőrt, és hogy ne legyen
továbbá idejük más, ehhez hasonló haszontalanságok fölött törni
a fejüket, hát minden fegyencz czellájában egy-egy hajtókerék van,
a melyet napjában kétszer kell a fegyenczeknek hajtani egy-egy
óráig, minden más ok nélkül, csupán azért, hogy a czellán kívül
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álló mutatón az ellenőrző-készülék . bizonyos számot mutasson. A
míg a kitűzött forgatás nincs végrehajtva, addig nincs ebéd vagy
vacsora. Az engedelmességre való figyelmeztetés czéljából a nagyobb
udvarok közepén egy-egy alacsonyabb házikó áll két kicsiny ajtó-
val. A két ajtó arra való, hogy ha egy fegyencz az egyik ajtón
bemegy, az a másik ajtón — soha többé ki nem jön; legalább
élve nem. Angliában ugyanis — már pedig Birma éppen úgy Anglia,
mint akár Malta, Cap Colony vagy Hongkong — oly módon akaszt-
ják fel az embereket, hogy — elsülyesztik őket egy mélységbe.
Tudniillik az olyan kis házakban, a minőket a ranguni fegyház
udvarán láthatunk, a szoba közepén egy magas dobogó van, a
melyre néhány lépcső vezet. A dobogó fölött bizonyos magasság-
ban egy keresztbefektetett gerenda van, a melyet két más függélye-
sen álló gerenda tart. A keresztben fekvő gerendáról vasláncz lóg
le, a láncz végén pedig szétnyitható vaskarika van. A kivégzendő
elítélt felmegy a dobogóra, ott a nyakára húzzák a vaskarikát és
abban a perczben szétnyílik alatta a dobogó, ő maga pedig eltűnik
a mélységben. Egy óra múlva bemennek érette és kihozzák a
holttestét. A közbeeső óra arra való volt, hogy azonközben odalenn
a sötétben önmagára hagyva végezze el az elítélt azt a rettenetes
kínos valamit, a mit más — kevésbbé szentimentális nemzetek-
nél — bámészkodó és ájuldozó tanuk jelenlétében szoktak a deli-
quensek elvégezni: tudniillik a rettenetes vonaglást, a megfulladás
által előidézett halál kínos és gyötrelmes rángatózását.

Mint minden kelet-ázsiai városban, vagy talán a trópusokhoz
közel eső vidékeken, a hol a nappali forróság miatt pang a nappali
mozgalom, Rangunban is csak naplementével kezdődik a tulajdon-
képeni élet, a mely benyúlik a késő éjszakába. Az európaiak részé-
ről nappal csak az úrnők láthatók, a mikor a cantonnementbeli
Royal Lakes körül gyalog vagy kocsin teszik meg szokásos sétá-
jukat. (Az európai férfinak „nem illik" nappal foglalkozás nélkül
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járkálni vagy szórakozni. Az az egy-két óra valamelyik — bárban
a „brandy with soda" mellett, az nem számít; ez kiegészítő része
az európai életének ezeken a — czudar vidékeken). Ha azonban elér-
kezett az az idő, a mikor az irodai, hivatalbeli vagy más üzleti
ügyek és főképen a nap legfontosabb eseménye: a „mail" (mél)

HINDU TÁNCZOSNŐ ÉS GONGOT ÜTŐ ZENÉSZ.

— a posta — el vannak intézve, akkor az urak is megjelennek a
nyilvános tereken, vagy hozzáfognak a szokásos, mondhatni: köte-
lező sporthoz, a mely a testgyakorlás minden nemét felöleli és ha
ezt is befejezték, akkor elkövetkezett a napi fürdő meg az átöltözés
ideje. A dinnerhez ugyanis kizárólag „evening-dress"-ben (estélyi
öltözetben) mennek az urak. A ladyk természetesen szintén nagy
toiletteben jelennek meg, még a legszűkebb körű vacsoránál is.
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Megjegyzendő, hogy a nagy üzleti forgalomból kifolyólag ezek az
európai urak mind igen nagy lábon élnek. Kocsi- és lótartás
jóformán kötelező és még az egyszerű „bank-clerknak" is akkora
a fizetése, hogy legalább egy hátas lovat tarthat. Dinner után
következik a szórakozás, az „elvegyülés a nép közé".

Maga a nép is mulat és szórakozik naplemente után. A
bazárok meg a mulatóhelyek, a színházak és mutatványbódék
késő éjfélig nyitva vannak. A kik nem a színházban voltak, azok
valamelyik templomot látogatták meg és most ülnek a vacsorához.
A vándor laczikonyhások olyan gyakoriak Rangún utczáin, mint a
legnépesebb khinai városokban. A játékszenvedélynek számtalan
módon áldozhatnak: kártya- és koczkajáték roppantul el van ter-
jedve és hogy a fogadási szenvedélynek még könnyebben hódol-
hassanak, ártatlan boxolást rendeznek. Ez azonban lényegesen
különbözik az angol vagy amerikai brutális üldözéstől. Egy-két
ökölcsapás a tarkóra vagy a gyomorra elég, hogy a fogadás ügye
el legyen intézve. A melyik az első „puffot" kapta a gyomrára,
az menten beadja a derekát; a reáfogadók pedig beadják a fogadott
tételt. A boxolók és fogadók feleségei meg leányai azonközben
folytatják a kenyérkeresés munkáját. Házalnak, üzérkednek vagy
ott ülnek a színes lampionokkal kedvesen kivilágított boltocskákban
és árulják a csinos faragott árúkat, apró dísztárgyakat, hímzéseket
és más speczifikusan birmai termékeket.

Szemfényvesztők, bűvészek, kóklerek és kígyótánczoltatók vala-
mennyi utcza sarkán láthatók és valamennyinek van közönsége.
Ugyancsak nagy közönsége van a hindu-tánczosnőknek is, a kiket
a bohém természetű birmánok legszívesebben néznek, holott birmán
lányok sokkal tetszetősebbek, a ruházatuk is szebb, meg a tánczuk
is bajosabb. De ez mind nem számít a birmán-férfi szemében.
A „hazai terméknél" sokkal kívánatosabb nekik az „idegen árú"
és a bársonyos szemű barna-arczú hindu nő, homlokán meg karján
a groteszk kaszt-jelleggel kedvesebb neki, mint az üde arczú,.
kaczéron fésült és kedvesen mosolygó birmán leány.

Minden mulatságnál többet ér azonban a színház, a birmá-
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noknak legnagyobb attrakcziója. Egy rúpia beléptidíjért külön
„páholyt" kap az ember; tudniillik egy önnálló széket a fal mellett.
Tekintettel arra a zsúfoltságra, a melyben a nézőközönség a földön
guggol vagy legelői néhány alacsony fapadon ül, a magányos szék
már páholyszámba megy. A közönség a lehető legnagyobb feszte-
lenséggel viselkedik a színházban. Mindenki magával hozza a sző-
nyegét vagy a négyszögletű ülőpárnáját, valamint magával hozza
egész családját, illetőleg a gyermekeket. A pár hónapos csecsemőt
sem hagyják otthon, a kit a mamája a szokott órában hűségesen

BIRMÁN BIVALYFOGAT.

jóllaktat, ott a közönség szemeláttára. Az apró lurkó pedig tele-
szíván magát az édes tápláló nedűvel, menten elalszik, mint élő
bizonysága annak, hogy milyen pompás idegük van a birmánoknak.
Az a lárma ugyanis, a melyet az alacsony színpad szélein guggoló
orchester-művészek elkövetnek, az elképzelhetetlen. Néha igazán
siketítő. Olyan erővel dolgozzák meg az üstöket, dobokat, gongo-
kat, az aczél- és falemezeiket ugyancsak aczél- vagy fakalapácsuk-
kal, és olyan tele tüdővel fújják a szarutülkös trombitát, az éles-
hangú tilinkót és úgy pattogtatják a réztányérokat meg az óriási
castanettákat, hogy az európai valóságos fizikai fájdalmakat érez
a fülében a rettenetes lárma hallatára. Leglármásabb hangszer a

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 43
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„csaing"; ez egész sorozata a különböző nagyságú és más-más
hangú doboknak, a melyek körbe vannak elhelyezve. A kör közepén
ül a zenész és erről a jól hozzáférhető helyről dolgozza meg lelket-
lenül, azaz hogy lelkesen a gyilkos hangszert. A másik lármás
hangszer a ,,kiwaing". Elrendezésére nézve hasonlít a csainghoz,
a hangja azonban borzasztó. A körben álló dobsorozat helyett
ugyanis ugyanannyi gongot, azaz réztányért üt, hogy túlliczitálja
az o csaingos kollégáját, a kiwaingos még lelketlenebbül, azaz hogy
lelkesebben üti és veri a gongjait. A versengésnek az a következ-
ménye, hogy nekünk európaiaknak majd beleszakad a dobhártyánk.
Ha azonban az ember nagy önmegtagadással túlteszi magát ezen
a pokoli lármán, akkor lassankint rájön, hogy e rettenetes hang-
khaoszban van némi rendszer, a mely rendszer lassanként dallammá
fejlődik. És ha egyszer megtalálja a dallam fonalát, akkor arra is.
rájön, hogy a birmán dallam sokkal formásabb és tetszetősebb,
mint a mesterségesen kiczikornyázott és sallangokkal felcziczo-
mázott hindu ének. Megjegyzendő, hogy ez a zene a nyilvános-
ságnak van szánva, a nagy tömegnek, és hogy főképen a színházi
productiók kísérete. A magánzene, a mit a birmánok otthon,
önmaguknak kultiválnak, egészen más; nemcsak hogy nem zajos,
hanem ellenkezőleg, dallamos és kellemes. ízelítőül bemutatjuk a
mellékelt birmán népdalt és csatoljuk hozzá a dallam szövegét,
a mely egyszersmind a birmánok elég kellemesen hangzó nyelvét
is bemutatja. A dal czíme: Kayah Than. („Kürtharsogás").
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KAYAH THAN.
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A KAYAH THAN BIRMAN SZÖVEGE.

Son myaing gye
I we dwe le kia sin:
Hmon ngwe hnin
T'on khioe thin:
Hnyin pyan kywe

Hnget moung me
Pyanbwe le p'antha
Ma po kimé:
Ya so ye
Swe lu hive

Sűrű erdőben állunk:
Ezüstpára hull széles sugarakban.
Virágzást fakaszt
És illatot áraszt,
Mely betölti az egész erdőt.

Madár jön párjával
S megélénkíti a látképet.
Egymásnak kölcsönösen dalolnak,
Bús szomorú dalokat;
Szívhez szóló mindkettőé.

Macha: ta né
Kaya: sa bé
Myaing le héwundwien: hmá.
Ingyin le pin mijin.
P'u: pwien si a yi.

Patabya patavi
Mátra nádi.
Paikli saikká than: dé
Daung. Dán: le kwegyo.
Yitso. Byangé byi.

Medani nge
Swmyi le kayan sá
Yaik chon: than ta
Shit kwin Ion:
Yit sin hómon:
Kyon: hau chi.

Myaing nan
Kyaing lan
Kaing pan: ngon dausi.
Saw le byi thwin: thwin:
Yanan hlaiksii hnyin: hnym.

„Mumsopa" s jázmin
Egymásba fűződnek:
S a sűrű hűvös erdőben
Felemeli a „sugi"-fa
Virágkoszorúzott koronáját.

Ezt a bájos erdőséget
Körülveszi mindenütt a
Szép s tekervényes patak;
„Maeander" futásában
Végtelennek látszik lenni.

Felhő borítja az ég boltját;
Villám s dörgés egymást űzi,
Sűrűn hullnak esőcseppek;
Harmonikus csengésükkel
Betöltik a világot.
S egyre jönnek újabb felhők.

Tele van az erdő
Balzsamos illattal,
Mely bimbók s virágok
Kelyhéből száll. A zafir
Rajtuk ellebegve megittasodik.
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Mayng min: le hnaw Ilyen ez a mi vidékünk
Kivé tha dé pon zeon A „Hódító" országáé;
Ngwe hmon Az Ezüstpára hazájáé,
Shvve bon Az arany termőföldé,
Myan, taing: thein ta gón. A birmán ember hazájáé.

(Angol fordításból).

Megjegyzés. Ének közben a birmán énekesek nem a magánhangzókat nyújtják,
hanem a mássalhangzókat, főképen az „n"-t meg a magyar nyelvben legkönnyebben
utánozható gy, ny és ty összetett mássalhangzókat. (Ugyanígy énekelnek a khinaiak,
a japániak meg a koreaiak is.) A szövegben előforduló kettőspontok ezt a hangnyúj-
tást jelzik. A kottát meg a szöveget Mr. Brandnak köszönhetem, a singapurei osztrák-
magyar főkonzulnak, a ki a szöveg angol fordítását is eszközölte.

És most lássuk a színdarab folytatását. Kár volt azért az
óriási lármáért, a színház ugyanis — bábszínház. A nagy szőnye-
gen ide-oda rángatott bábok roppant díszesen vannak öltözve és
meglátszik rajtuk, hogy igen magas körökhöz tartozó személyisé-
geket ábrázolnak. A publikum azonban bámulatosán türelmes; a
fabáboknak ezt az unalmas játékát a legfeszültebb figyelemmel
kisérik estétől akár hajnalig. Az előadások tudniillik egész éjszaka
tartanak. Ennyi idő kell hozzá, a míg a férfi-bábunak a női bábu-
hoz meg a — harmadik bábuhoz való viszonya valamiképen
lezajlik, tisztul vagy befejeződik. Tudniillik Birmában is úgy van,
mint az egész világon; a legérdekesebb drámákat mindig hárman
játszák: a férj, a feleség meg a harmadik. — — —

A ranguni európaiak között nehéz ezt a drámát „en trois"
játszani. Tudniillik Rangunban igen sok a szalmaözvegy, még pedig
a szalmaözvegy nő. Az illetékes férjeket ugyanis igen sok alkalom
és kötelesség tartja távol Ranguntól hosszabb időre. így például a
katonatisztet elszólítja a kötelessége Felső-Birmának bizonytalan
vad vidékeire, a hol hónapokig tartózkodik csapataival. Az erdőkben
tanyázó csapatok olyan viszonyok között élnek odalenn, hogy a
feleségét egy tiszt sem viheti magával. A kereskedők között is van
akárhány, a ki rizsaratáskor vagy a tékfa úsztatásánál hosszabb
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időre kénytelen az erdők között tanyázni. Az Alsó-Birmába távozó
határrendező hivatalnok vagy más állami kiküldöttek is asszony
nélkül mennek, mert ott a közbiztonság még gyengébb lábon áll,
mint Felső-Birmában és azonkívül ott már pusztít a tropikus
betegség, foképen a malária, a beriberi meg a dengu-láz.

Elég az hozzá, hogy Rangunban sok a szalmaözvegy asszony.
Sajátságos berendezés folytán azonban az ideiglenesen magukra
hagyott asszonyok, a kik között nagyon gyakori a gyermekáldás
hiánya, nem maradnak meg saját lakásukban, sem pedig szállodába
nem mennek, mert ez „not fair", nem illik, hanem átköltöznek
férjüknek valamelyik — férfiismerőséhez. Hogy az illető férfiismerős
nőtelen, az nem baj. Sőt ellenkezőleg: akkor még inkább, mert
így az idegen nő éppenséggel senkinek nincs útjában. Már most
elképzelhető, hogy milyen furcsán hangzik az, a mikor a dinnernél
az ,,evening-dress"-be öltözött előkelő lady többek közt ezt
mondja: . . . . ,,Ez még azon időben történt, a mikor X. Y. úrnál
laktam", v a g y : . . . . ,,a mikor én N. kapitány házában é l tem.. . . "

Persze, ilyen esetben, a mikor a harmadik személy nincs jelen,
a „három személy drámája" igazán — nem is lehetséges.
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Három napi tartózkodás után szeptember 21-ikén indultunk
ki Rangún kikötőjéből. A „Bihara" a várostól meglehetős nagy távol-
ságban egy csatornában horgonyzott, egy nagy rizshántoló-telep
közelében, a hol mintegy kétezer tonna paddyt vett föl, hogy Sin-
gapuréban leadja. A „Bihara" horgonyzó helyéig vezető utat gőz-
bárkán tettük meg, a mely kis jármű a vizikígyók fürgeségével
siklott végig a Rangun-folyó baloldalát csaknem egészen ellepő
számos vizijármű között. (Be szép lenne, ha a Margit-híd meg az
Elevátor között csak félig ilyen nagy forgalom zajlanék le a mi
gyönyörűséges szőke Dunánkon!) Mikor a „Biharára" értünk, azon
még javában folyt a munka; a temérdek apró zsákot egyenként
hozták a hajóra a keskeny pallón és azért vett a rakodás oly sok
időt igénybe. Késő este volt már, a mikor befejezték a munkát és
ennélfogva a „Bihara" parancsnoka csak másnap reggel hatkor vonta
fel a horgonyt. Néhány órai hajózás után kiértünk a folyó torko-
latából a tengerre, illetőleg csak a Martaban-öbölbe.

Ismét órákig tartott, a míg ennek a* szennyes sárga vizén
hajóztunk. Az Iravádi ugyanis, úgjr mint a Ganges meg a Brahma-
putra óriási mennyiségű homokot és iszapot hoz magával ki a
tengerre. Már rég túlestünk az első ebéden, illetőleg a tiffinen,
a mikor a ,,Bihara" az iszapos sárga vízből zöld vízre érkezett és
éppen a szokásos délutáni zuhaiTyozáshoz készültünk, a mikor
először láttuk ismét az óceán sötétkék vizét.

A „Biharán" vidám és pezsgő volt az élet. Igen sok utas szállt
fel Rangunban, fehér is, meg bennszülött is. A fehéreken meglát-
szott, hogy már évek óta tartózkodnak a tropikus vidékeken, vala-
mint az is, hogy a helyi viszonyokkal régi ismerősök. Hátsó-India

44*
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partjain ugyanis, illetőleg Rangún, Singapure meg Jáva-szigete
között a legélénkebb kereskedelemi forgalom áll fenn, valamint az
a vizi út, a Maiakkai szoros, a melynek jelenleg tartottunk, egyike
a legélénkebbeknek az egész világon. Az európai és kelet-ázsiai
partok, valamint a Csendes-óceán délibb részében fekvő szigetek
közötti forgalomnak a maiakkai szoros éppen úgy az egyik kapuja,
mint például a suezi csatorna vagy az Aden fölött fekvő Bab el
Mandeb szoros. A franczia „M. M." (Messageries Maritimes), az
angol „P. and O." (Peninsular and Oriental Steam Navigation Com-
pany), a „Nord Deutscher Lloyd", az „Osztrák Lloyd", a „B. I.
S. C." (British India Steam Navigation Company), a „Rotterdamsche
Lloyd", a hollandi „Nederland", a „Queensland Royal Mail Line",
a „Navigazione Generálé Italiana", a „Hamburger Sunda-Linie",
az „Eastern Steamship Company", valamint számos kisebb magán-
társulatok hajói, a melyek Nyugot és Kelet között közlekednek,
egytől egyig a maiakkai szoroson haladnak keresztül, valamint a
bennszülöttek helyi forgalmat folytató nagyobb vitorlás hajói is a
maiakkai szoros kedvezőtlen szélviszonyai között küzdik fel magu-
kat a partok között. Csak a nagyobbakból átlag négyezer hajó
halad végig a maiakkai szorosnak aránylag szűk utczáján; képzel-
hető tehát az az élénkség, a melynek ez a szoros a színtere,

Az utazás harmadik napjának délutánján, a mikor már csak
félnapi útra voltunk Pulo Penangtól, a Straits Settlementnek (sztrétsz
szettlemen) ezen fontosabb szigetétől — a „Bihara" legközelebbi
állomásától — hatalmas vitorlással találkoztunk, a melynek irányá-
ból kivehettük, hogy az indiai óceánnak nem az északi, hanem
déli felére tart, tehát Afrika felé. A négyárboczos óriási hajó, kolosz-
szális vitorla felületével, a mely talán meghaladta a négyezer négy-
zetmétert, lobogó-jelzésekkel hívta fel a közelében elhaladó „Bihara"
figyelmét. Közölte vele a saját, valamint a tulajdonos hajó-társaság
nevét, értésünkre adta, hogy Batáviából jön, Singapure volt az
utolsó állomása, ötezer tonna rizsét viszen Bremenbe. Felkérte a
„Biharát", hogy a singapurei német ügynökség útján tudassa a bre-
meni társulattal, hogy mely ponton találkoztak. A német vitorlás
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ugyanezt a kérelmet fogja intézni valamennyi hajóhoz, a melyek-
kel rengeteg hosszú útján találkozni fog és magától értetődik, hogy
valamennyi hajó szives örömest fogja kérését teljesíteni. így aztán
a német hajó-társulat Bremenben időnként értesíttetvén drága hajó-

PULO PENANG. KHINAI CZÖLÖPHAZ TYPUSA.

jának és értékes rakományának holléte felől, azt meglehetős pon-
tossággal evidencziában is tarthatja és legalább annyit tud felőle
baj esetén, hogy hol látták utoljára. Hogy ez a vitorlás hajó miért
választja hazafelé térő útján azt a rengeteg utat Afrika körül, a
mely útjához a legkedvezőbb viszonyok között is legalább négy
hónapra van szüksége, de ha a viszonyok nem kedvezők, esetleg
hat-hét hónapig is eltart, az takarékossági szempontból történik.
Ugyanis, ha nem akarná Afrikát megkerülni, akkor a Veres-ten-
geren és a suezi csatornán kellene keresztül haladnia. Ez a kettő
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pedig drága. A Veres-tenger az útban álló számos szirtjeivel és
ellenkező szelével igen kedvezőtlen terület a vitorlások hajózási
műveletére; a suezi csatornán pedig rengeteg drága az átkelési
illeték, nem is számítva a vontatási díjat, a melyet a vitorlás hajók
a csatorna-társaság vontató-hajóinak kötelesek fizetni. (A suezi csator-
nán végigvitorlázni nem szabad, de ekkora járműnek nem is lehet.)
Maga a csatornái illeték is tekintélyes összeg, mert minden hajó
köbtartalmának minden tonnájáért nyolcz francot fizet és a hajón
levő minden utasért tíz francot. A vontatási díjtól eltekintve tehát,
akkora hajónak, mint a most szóban levő, a melynek tonnatartalma
mondjuk: csak háromezer tonna, a suezi csatornán való áthaladásáért
huszonnégyezer francot kellene fizetnie. Akkor már jobb, azaz üzleti
szempontból előnyösebb, ha egy-két hónappal tovább tart az útja
Batáviából Bremenig, a mivel rizs-szállításnál úgy is számítanak,
mert az utazás alatt a hajó egyúttal úszóraktárul is szolgál a fel-
dolgozandó rizs számára.

Szeptember 26-án reggel érkeztünk Pulo Penang szigetének
kikötőjébe, Georgetownba, (dzsorzstaun) ahol a „Bihara" csupán arra
a napra vetett horgonyt. A kis szigetet úgy a Maiakkai szorosban fekvő
helyzete, valamint a Strait Settlementhez való viszonya teszi olyan
fontossá, hogy sűrűn látogatják meg a nagy hajók. A sziget, a
mely mintegy hét t. mértföldre fekszik a Malay félszigettől és
csak valamivel az ötödik szélességi fok fölött északra az Egyen-
lítőtől, csak tizenöt mértföld hosszú és átlag öt mértföld széles,
tehát összesen százhét angol mértföld területű.

Strait Settlement alatt értendő a Sumatra szigete és Hátsó-
India partjai között fekvő maiakkai szorosnak az a vidéke, a mely
Pulo Penang, Maiakká és Singapure városok körül fekszik és szin-
tén angol terület. Az angolok igen fontos Straits Settlemenjében
(körülbelül annyi, mint: „Szorosmenti telepítvények"), Pulo Penang
a legrégibb angol birtok, mert jóval Singapure alapítása és Maiakká



RANGUNTÓL SINGAPUREIG 3ol

elhódítása előtt már fontos szerepet játszott az angol gyarmatok
történetében. Már 1806-ban „kelet-ázsiai Rezidenciá"-ja volt az
angoloknak és egy rangba helyezték Madrassal meg Bombayvel,
a mely rangban meg is maradt addig, a míg Singapure a mai
óriási jelentőségére emelkedett. Azóta nagyot zökkent; Singapure
mindent magához vonzott: a kormányzót, a kikötői forgalmat és
az idegenek bevándorlását.

Pulo Penangon a keleti népeknek egy új válfajával ismerked-
tünk meg, a malayokkal, a kiket eddigi utunkon csak szórványo-
san láttunk. Hátsó-India nyugoti részében, tehát Penangon is, a
lakosság túlnyomó része malayokból áll, a másik része pedig khi-
naiakból és hindukból, a kiket itt „kling"-eknek neveznek.* A
„Bihara" ezúttal rövid ideig tartózkodván Pulo Penangban, csak addig
maradt, míg a rakomány egy részét leadta és helyébe mást vett
föl. Még naplemente előtt folytattuk az utat Singapure felé.**

A két oldalról védett szűk szoroson tükörsima volt a víz és
a „Bihara" olyan nyugodtan haladt, mint akár egy szárazföldi tavon.
Számos apró sziget mellett haladtunk el, a melyek egytől-egyig
sűrűn vannak benőve a nagyobbára hasznos növényekkel. Meglát-
szik rajtuk, hogy az Egyenlítő közvetlen közelében feküsznek. Az
időjárásunk rendkívül kedvező volt; eltekintve a naponként egyszer
kétszer ismétlődő zúgó záportól, a mely bőrig áztatott bennünket
— szándékosan áztattuk magunkat, hogy a természetes zuhany
kellemes felfrissíttését élvezzük —, egyéb baj nem történt. A két
napot Penangtól Singapureig tökéletes szélcsendben tettük meg;
a tenger az egész idő alatt olyan volt, mint az olvasztott ólom.
Minél közelebb értünk Singapurehoz, a hol mindinkább keskenye-
dik a maiakkai szoros, annál élénkebb lett a forgalom. A balpart
tájképei is változatosabbak lettek. Tekintettel a szerte fekvő számos
homokpadra és korálzátonyra, a melyek ezt a jelentékeny vizi utat

* Kling annyi, mint malayi korrumpálása a Telinga- vagy Telugu-törzs nevének.
** A harmadik kötet elején felsorolt okoknál fogva Pulo Penang bővebb ismer-

tetését az V. kötet fogja tartalmazni. Ezúttal csak annyit említünk meg belőle, a
mennyi a „Bihara" megszakított útjával összefüggésben áll.
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nagy mértékben veszélyeztetik, a part és a zátonyok valósággal
meg vannak rakva világító tornyokkal, bojékkal és világító hajók-
kal. Cap Parcellar körülhajózása után gyors egymásutánban tűnik
fel a Clang-Street (Kleng sztrít) világító tornya, azután a Pulo Pisang-i
torony: A Main Streeten bekanyarodván, a „Bihara" megkerülte
a Raffles (reflsz) világító tornyot, elhaladt a parányi Peak-sziget (pík)
mellett és egy órával később már zúgva hullott le a horgony
Singapure külső kikötőjében.

1814-ben a wieni kongresszus határozata értelmében az angolok
a Sunda szigeteket visszaadták a hollandusoknak, a kiktől annak
idején elvették. Az angolok tehát egy pillanatra állomás nélkül
maradtak ezen a rendkívüli fontos helyen, a mely úgy kereskedelmi,
mint stratégiai szempontból nagy jelentőségű volt. A zavar nem
tartott sokáig; Angliának minden időben és a földgömb" minden
tájékán voltak férfiai, a kik a helyzetet azonnal felismerték és aztán
rögtön intézkedtek is. Úgy történt ezúttal is, Sir Stamford Raffles,
— a ki a Napóleoni háborúk idejében Jáva kormányzója, illetőleg
helytartója volt s átengedte a szigeteket a holland-indiai kormányzó-
nak — a közeli Singapureban, a Malay félsziget legdélibb csúcsán
fekvő kis szigetben felismerte annak rendkívül kedvező fekvését.
Gyorsan intézkedett, hogy a kis sziget, a melyen Singapure városa
feküdt, angol birtok legyen és a szigetet megvette a Dzsohori
szultántól. A sziget akkor még nem került közvetlenül Anglia bir-
tokába, mert egyelőre az Angol-Kelet-indiai Társaság vette meg, a
mennyiben a dzsohori szultánnak hatvanezer dollárt fizetett egyszer
s mindenkorra és huszonnégyezer dollár évi fizetést. Anglia csak
1867-ben tűzte ki a lobogóját.

Singapure legdélibb csúcsa a malay-i félszigetnek, a melytől
csak keskeny szoros választja el. Singapure szigetén kívül, a mely
összesen 27 angol mértföld hosszú és tizennégy mértföld széles,
még mintegy hetven apró sziget tartozik hozzá. A szoros, a mely a
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szárazföldtől, illetőleg a dzsohori szultánátustól elválasztja — a
Salat Tabras vagy Tambrosh — a legkeskenyebb helyen alig egy
kilométer széles. A régibb időkben mégis ez a keskeny szoros
volt az átjáró az Indiai óceánból a Csendes-óceánba. Ma a hajók
mind megkerülik Singapure szigetét és azon az úton haladnak keresztül,
a mely egyrészt Singapure, másrészt pedig Bintang, Batang és Bintag
szigetek között fekszik. Mikor a kelet-indiai társaság átvette a szi-
getet, azon csak néhány szegényes malay falu állott; magát Sin-
gapure városát is főképen a hírhedt malay kalózok keresték föl
búvóhelyül. A sűrű erdők rengetegeiben annyi volt a ragadozó
állat, főképen tigris és oroszlán, hogy teljesen méltó volt a nevéhez.
Singapure, helyesebben Sinhapura azt teszi: Oroszlánok városa.*

Néhány évtized alatt az angol befolyás következtében az egy-
kori rablófészekből meg oroszlántanyából viruló nagy város lett, a
világforgalomnak egyik nagyjelentőségű góczpontja. Sőt nagyon
szép várossá fejlődött, méltó a környezetéhez, mely talán Pulo
Penang környezeténél is szebb. Míg ez utóbbit gyűrűalakban veszik
körül a dúsan benőtt apró szigetek, a Singapure felé vezető út a
két sorban álló apró és buja növényzettel borított szigetek által alko-
tott szorosban emlékeztet a japáni szárazföldbe benyúló keskeny szoro-
sokra, a melyek tudvalevőleg páratlan szépségűek, legalább helyenként.
A mintegy negyven négyzetkilométer terjedelmű sziget, a melynek
déli szélén fekszik Singapure, egyetlen parknak mondható; sehol egy
talpalatnyi kopár föld, mindenütt az erdők meg a víz által létrehozott
szép sceneriák láthatók. A gonddal művelt földek, meg az ízléses
villák körül álló szép parkok összefolynak a szomszédos ősnövény-
zettel, a sűrű dsungelekkel. Jóformán minden darabka földje termő
föld; az egykori őserdő talaján most bőségesen terem a rizs, katechu,
tapióka, ananász, kókusz és a betelbors. Miután éppen a fele úton
fekszik Elő-India és Siam meg Khina között és mert helyzeténél
fogva góczpontja a csendesoceáni sziget-világnak, a forgalma óriási
nagy jelentőségű. Számokban kifejezve: kétszázharminczkét millió

* Másképen is értelmezik a „Singapure" szót; tudniillik azt is jelenti, hogy „sing-
gah-pur", a mi malay nyelven annyit jelent: „állj meg a szoros-menti városban".

Dr. Gáspár F.: A föld körül. II[. 45
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dollár az átlagos évi forgalom, a mi pénzünk szerint egy milliárd
és százhatvan millió korona.*

A kikötőből nézve Singapure első pillanatra tiszta európai város
jellegét mutatja, a melyen csak a körülvevő buja növényzet emlé-
keztet az Egyenlítő-vidéki városra. (Singapure egy foknál valamivel
magasabban fekszik északra az Egyenlítőtől.) A házak meg a
lombfák sűrű tömegéből kellemes változatosságot nyujtóan emel-
kednek ki a kimagasló épületek: a templomok tornyai, a kormányzó-
sági palota kupolája és a „Hármas Halom", tudniillik a Pearls
Hill, a Governement Hill és a Mount-Sophia. A középen kiemelkedő
csúcson, a Governement Hillen áll Singapure legmagasabb épülete,
a kormányzósági palota; a Pearls Hillen (pírlsz) pedig a „Fort
Canning", mely erőd persze helyzeténél fogva éppen úgy uralja
az egész várost, mint az előtte fekvő „Fullerton Battery" (föllertn
bettri) a kikötő védelmére épült. A város északkeleti részében
mint annak közvetlen folytatása terül el a malayi falu; a partmenti
európai városrész mögött pedig a khinai negyed, a mely úgy ter-
jedelmére, mint a lakosok számára nézve egymaga tekintélyes
városnak mondható. Singapurenak összesen mintegy százkilenczven-
ezer lakosa van; ennek több mint fele khinai. Mintegy kétezer
európait kivéve a többi főképen malay; számra nézve ezek után
jönnek a klingek, a Coromandel partról származó hinduk, siamok,
bengálok, birmánok, hingalézek, javán ok és néhány száz japáni —
helyesebben japáni nő.

A partra lépő utas a világforgalomnak mozgalmasan tarka- és
rendkívül változatos képét látja maga előtt, a mely arányban áll a
terjedelmes kikötőnek ugyancsak óriási forgalmával. A legkülönbö-
zőbb nemzetiségű kereskedelmi és hadihajók között itt először lát-
juk tömegesen képviselve a khinai dsunkákat. Sajátszerű ormótlan

* A Singapureban forgalomban levő pénz a dollár, még pedig a japáni „yen-
dollár", melynek száz centje egyenlő öt korona tizenhét fillérrel. (A yennek értéke
azonban nagyon változik. így például éppen most, a mikor ez a kötet megjelenik, a
yen azon időbeli értékének a felére csökkent, azaz a yennek mai értéke csak két
korona és hatván fillér.)
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nagy testükkel, a magasan felkunkorodott tattal és ablakredőnyök-
höz hasonló óriási nagy sárga vagy barna vitorláikkal, meg a hajó
orrán alkalmazott óriási szemekkel, a melyek arra valók, hogy „a
hajó lásson*',* sajátságosán eltérnek a körülöttük horgonyzó ele-
gáns és karcsú gőzösöktől meg a hatalmas árboczozatú európai
vitorlásoktól. Az alak különösségére nézve, a khinaiak dsunkájához
közel állnak a szintén furcsa szerkezetű inalayi praok, meg a Sunda
szigetek lakóinak sajátszerű hajói.

Közvetlen a parton, a keményre taposott barnásvörös talajon
feküsznek az európaiak és a khinai nagykereskedők óriási raktárai,
a kikötői hivatalok, a posta- és távirdahivatal. Beljebb a város felé
az európaiak lakóházai következnek, többnyire szép parkok és kertek
között; a templomok meg a szállodák szintén parkokkal vannak
körülvéve. Fű, fa, virág minden lépten-nyomon. Az Esplanade
természetesen Singapureban sem hiányzik és persze a helyet nem
kímélő pazar terjedelemmel meg az angol nemzetet jellemző párat-
lan tisztasággal. A gyönyörű bársonyos zöld gyep közepén áll
a Gymkhana-Club (hasonlóan berendezve, a mint Bombayben
láttuk), ennek közelében pedig Singapure megalapítójának, Sir
Thomas Stamford Rafflesnek szobra. Ebben a negyedben van
Singapure két előkelő szállodája is, a Hotel d'Euröpe és a Hotel
de la Paix. Mind a kettő a legnemzetközibb gyűlhelye Kelet-
Ázsia utasainak, a kik néha seregesen lepik el a szállodákat arra
az időre, a míg az illető utasok hajói a kikötőben tartózkodnak.
A szállodákban szintén nagy a rend és tisztaság. A tropikus
viszonyoknak megfelelően berendezett helyiségekben nem remélt
hűvös a levegő, az embernek rendelkezésére álló szolgasereg pedig
majdnem olyan fegyelmezett, mint a hindu szolgák. Ezzel pedig

* A khinai hajósok a legnagyobb meggyőződéssel és feltétlen bizalommal faragják
ezeket a kolosszális emberszemeket a hajó orrának két oldalán. Meg vannak győződve,
hogy a dsunka azt az utat tartja be, a melyet ez a két szem lát. Sőt csodálkoznak
a fölött, hogy miképen tudnak navigálni azok a hajók, a melyeken ez a két szem
hiányzik, azt tartván: „no chob got ájsz, hau kán lukszi?" A khinaiak „pidzsin"
angol nyelvén ez azt jelenti: it has not got eyes, how can it see ? („ha nincs szeme
a hajónak, hát hogy lát ?)

45*
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sok van mondva. A hinduk heh'ett most már mindenütt khinaiakat
vagy malayokat találunk; a könnyebb munkát a malayok végzik,
a nehezebbet — valamint azt is, a mihez több intelligenczia és
több becsületesség kell — a khinaiakra bízzák. Tekintettel az olcsó
árakra, úgy a kiszolgálás, mint a konyha teljesen kielégítő. Napi
tíz-tizenkét koronáért a tágas szobán és többszöri étkezéseken kívül

S1NGAPUKE. HOTEL DB L EUROPE.

az ember annyiszor fürödhetik, a hányszor akar. Sőt a másutt
szokásos és kötelező borravaló sem létezik; e tekintetben a khinaiak
éppenséggel nincsenek elkényeztetve.

A khinaiak minden téren nagy szerepet játszanak Singapureban.
Két nagy csoportra lehet őket osztani. Az egyik csoport az, a mely
csak ideiglenesen tartózkodik itt, azaz a kik hosszabb vagy rövi-
debb ideig mint munkások, kézművesek vagy házaló kereskedők
telepszenek le s azután némi kis vagyonkát gyűjtve hazamennek.
A másik csoport azokból áll, a kik véglegesen letelepedtek, a kik
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mint kereskedők, ültetvényesek, sőt mint elsőrendű nagy bankárok
jelentékeny tényezői a singapurei üzletvilágnak. Több mint száz-
ötven előkelő khinai czég van a városban; az összes ipar, keres-
kedelem az ő kezükben van; az európaiak irodáiban a Hivatalnokok

SINGAPURE. MALAY ASSZONY.

nagyobbára khinaiak, sőt a posta- és távirdahivatal hivatalnokai is
azok. A singapurei milliomos khinaiak között többen is vannak,,
a kik abban az időben, a mikor valamelyik dsunkával az észak-
keleti monszun szárnyain leutaztak Singapureba, mint „jinriksah-
boy" (dzsinriksah boj), mint hajórakodók vagy mint házalók
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kezdték pályájukat. A khinaiak hagyományos szorgalma, kitartása,
becsületessége és főképen páratlan üzleti genialitása, szolidsága
meg takarékossága révén egy-két évtized alatt óriási vagyont
szereztek.

A nem milliomos khinaiaknak is jól megy a soruk Singa-
pureban és tekintettel a város nagy nemzetköziségére, eléggé akkli-
matizálódtak az európai viszonyokhoz. A jobbmódúak csaknem
egészen európaiasan ruházkodnak; a több mint félig meztelen kuli
után Singepure utczáinak leggyakrabbi alakja a félig európaiasan,
félig khinaiasan öltözött észak-khinai. A nagyon bő és rövid fekete
vászon nadrághoz zsinórozott fehér blúzt viselnek és — lakkczipőt;
a szokásos khinai süveget pedig általánosan puha szürke kalap
helyettesíti. Még a napernyők is európai mintájúak. Eltanulták
továbbá az európaiaktól az összes sportokat: crickettet, lawn-
tennist, és ők is meggyomrozzák egymást a „footballozás" ürügye
alatt. Eljárnak a tudományos könyvtárakba, angol újságot olvasnak
a klubjaikban, kocsit-lovat tartanak és hacsak lehetséges, európai
kocsist és inast ültetnek elegáns „landauerjük" bakjára. Az obligát
maitress azonban csaknem kivétel nélkül japáni nő, a kik a
khinaiaknak (és az európaiaknak) a japán nőnem iránti óriási elő-
szeretetére való tekintetből tömegesen hagyják el bájos hazájukat,
hogy a singapurei „keresletnek" eleget tehessenek.

Figyelembe véve azt az előre nem látható eshetőséget, —
hogy tudniillik az egyszerű kuliból valaha milliomos bankár lehet, —
legyünk kímélettel az éppen előttünk álló fiatal khinai kulira, a ki
tisztán tartott kis kocsiját — a riksáht — kínálja. A fiú mintegy
tizenhét-tizennyolcz éves lehet; erős, izmos és duzzadó egészségű.
Meglátszik rajta, hogy kora gyermekévei óta dolgozik. Sárgás
fénylő bőrén csurog az izzadtság és domború melle még zihál az
iménti megerőltetett futástól. Tudniillik éppen most szállt ki a
parányi kocsiból az utasa, egy óriási parafa-sisakkal borított
vékonydongájú európai. A fiatal khinai ruházata rövid úszónadrág-
féle ruhadarab, a hátán pedig kék lebernyeg lóg, a közepén fehér
vászonból rávarrt nagy számokkal. A száma kétezerén felülit
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mutat! Tehát több mint kétezer riksah boy futkos ide-oda Singa-
pure utczáin. Az előttünk éppen elhaladó kocsi — teljesen zárt
jármű, leereszthető zsalugáterekkel, előtte gyors ügetésű apró pony
— ezerén felüli számmal van jelölve. A riksah meg a kocsi szá-
mából következtetni lehet arra a nagy forgalomra, a mely az
utczákon lezajlik. Hát még a magánfogatok és a magánriksáhk!
Minden valamirevaló európainak és khinainak saját fogata van,

RIKSHA.

a mi tekintettel arra a körülményre, hogy a lovakat Ausztráliából
kell hozatni, a kocsit pedig Európából, nagyon költséges mulatság.
A ,,society"-hoz tartozó gentlemannek azonban a kocsitartás a leg-
első „conditio sine qua non".

A Gymkhana-Club előtt a Sir Stamford Raffles-szobor mellett
terül el az említett Esplanade, a szokásos sportolás színhelye.
A térségen hosszú sorban állanak az elegáns magánfogatok, túl-
nyomóan női közönséggel, a kiknek toilettején alig látszik meg,
hogy London és Paris tízezer mértföld távolságra esik Singapuretól.
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Bámulatra méltó, hogy ezek az európai nők milyen pompásan állják
ezt a nem nekik való klímát és hogy milyen sokáig tartják meg
üde és friss külsejüket. Mellékesen megjegyezve. Singapure klímája
az egész környéken a legegészségesebb, a melyet annyira elismer-
nek, hogy a szomszédos Sunda-szigetekről, például Sumátrából,
Jávából, Borneóból és Celebesről az ott lakó európaiak ide jönnek
üdülni, sőt az innen egy-két ezer mértföldre fekvő Csendes-óceáni
szigetek fehér lakosainak is Singapure a „metropolis" meg a „Paris".

Singapure utczái látványosság számba mehetnek az idegen
előtt. Dél- és Kelet-Ázsia parti vidékeinek a legtöbb válfaját képvi-
selve látjuk és az általuk létrehozott tarkaságot emelik a távoli
polynesiai szigetekről idekerült benszülöttek általános meztelensé-
gükkel. Különösen érdekes typusokat mutatnak a gyermekek.
Ezek nemzetiségi hozzávalóságának meghatározásához már ethno-
grafusnak kellene lenni. Hogyne, a hol khinaiak összeházasod-
nak malayokkal, siamok hindukkal, bengálok tamulokkal, singa-
lézek javánokkal és tekintetbe veszszük, hog)'' kétezer fehér állan-
dóan itt él, az idegenforgalom pedig óriási, Japánnak pedig néhány
száz virágszála ugyancsak azon czélból él itt, hogy megédesítse
az emberek életét, akkor el lehet képzelni, micsoda érdekes faj-
kereszteződés és micsoda népkeveredés jött itt létre. És képzeljük'
el az angol rendőrségnek azt a hajlíthatatlan vasszigorát és egyszer-
smind tapintatos eljárását, a melyet ezen nagyobbára gyülevész
nemzetiségbeliekkel szemben tanúsít. Annyit el kell ismerni, hogy
nagyon kordában tartják őket. A rendőrség szigorúságát jellemzi
például, hogy a mint az utczasarkon vagy a kikötő partján ődöngő
fehér körül négy-öt riksah boy kínálkozik, rögtön- ott terem a
hatalmas turbános bengál rendőr, egyet-kettőt szól és a tolongok
már „oszolnak". Meg is kell azonban magyarázni, hogy nem üres
szavakkal beszél; minden szavának a rövid fütykössel ad nyoma-
tékot, még pedig olyan erélyesen, hogy csak úgy suhog a rövid
bot a „gyülekezők" széles hátán. A rendőrség szükségből teszi
azt, hogy csaknem kíméletlenül bánik el úgy a khinaiakkal, mint
a malayokkal, egyáltalában a szinesbőrűekkel. Az aránylag kis
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számú európaiak máskülönben teljesen ki lennének szolgáltatva a
jelentékenyen nagyobb számú ázsiaiaknak. Főképen a khinaiakat
kell a legerélyesebb módon kordában tartani, mert a czéhek, meg
a nyilvános és titkos társulatok által kitűnően szervezett és erősen
összetartó khinaiak igen könnyen vérszemet kapnának. Éppen ott
tartózkodásunk idejében történt, hogy aránylag igen csekély okból
komoly lázadás keletkezett volna, a mely majdnem nagy veszélybe
hozta a singapurei fehéreket. Okot a lázongásra ez adott. A leg-
több ház ugyanis úgy van építve Singapureban, a magánházak
éppen úgy, mint a középületek, hogy oszlopokra épített széles
erkélyük vagy verandájuk van, a mely árnyékot ad a járdára és
így védelmet nyújt a gyaloglók számára a rekkenő forróságban.
(Singapureban ugyanis a nem forró napokon is állandóan harmincz
foknál magasabb a forróság.) A khinai vándorkonyhások meg
házalók, valamint a riksah-fiúk elég okosan igénybe is vették a
verandák árnyékát és a verandák alatti járdákon ütötték fel tanyá-
jokat. Idővel ez a szokás annyira lábra kapott, hogy a háziurak
— többnyire khinaiak — egyszerűen bérbeadták a „verandájuk
árnyékát", a hol a házalók meg a többiek igazi bazárokat tartottak,
a gyalog-közönséget pedig egyszerűen kiszorították a forró utczákra.
Végre, évek multán, a rendőrség — rendet csinált és a verandák
árnyékát visszahelyezték az őket megillető jogaikba, illetőleg a
közönséget az ő jogaikba. A -khinaiak azonban „jogsértést" láttak
ebben az eljárásban s zúgolódtak. Az eleinte lappangó lázadás pár
nap alatt nyílt lázadássá fajult. Az angoloknak ugyan nem nagy
munkába került volna a lázongókat fegyveres úton hamarosan
kijózanítani, mert a Fort Canningben tanyázó katonaság meg a
Fullerton Battery ágyúi egy-kettőre rendet csináltak volna, de éppen
az angolok tapintatosságára vall, hogy ezt nem tették, hanem —
visszavonták a „kufárokat az árkádok alól" eltiltó rendeletet. Hogy
azonban elejét vegyék a további esetleges kellemetlenkedéseknek,
azóta a legszigorúbban tiltják a bárminő okból történő csoportosulást.
Három-négy riksa-boy együttes kinálkozása most már csoportosulás-
számba megyén, a mikor a bengál policemannek joga van beavatkozni.

46*
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Csodálatos ereje, mondhatni varázshatalma lehet az angoloknak
a távoli földek benszülöttei fölött. Mert látva az aránylag nagyon
csekélyszámú katonaságot, a mely a számra nézve tízszer-húsz-
szorta nagyobb számú benszülötteket féken tartja, azt kell hinni,
hogy nem a fegyveres haderő az, a melynek révén a hatalmat
kifejti. így például egy délelőttön szemtanúi voltunk egy katonai
parádénak, a mely a Fort Canning és az Esplanade közötti téren
folyt le. Mintegy két ezred katona vonulhatott ki teljes díszben, zene-
karral és mintegy tizenkét ágyúval. A nálunk szokásos fegyelemről
és a bámulatra méltó eg}röntetű gépies mozdulatokról meg fegyver-
fogásokról szó sem volt. A legénység meglehetősen fesztelenül
viselkedett; akárhányan közülök társalogtak, mialatt valamelyik
magasrangú tiszt végiglovagolt a sorok előtt. A nálunk megszokott
mértanilag egyenes vonalak helyett itt a sorok hullámos görbüle-
teket mutattak; a vállravetett puskát pedig úgy tartották, a hogyan
éppen a harminczhárom fokos melegben legkönnyebb volt. Az
elvonulás (defile)* meg a néhányszor ismételt sortűz úgy sült el,
hogy nálunk ez lett volna az egész ezred tisztikarának utolsó
deflléje és sortüze. És lám, az angol katona mégis kiváló katona;
hogy miképen viselkednek akkor, a mikor komoly dologról van
szó, azt ezek a szikár termetű, bikanyakú és savószemű „english-
manek" már számtalanszor megmutatták az egész világnak és
bebizonyították, hogy a harczmezőn úgy viselkednek, mint a világ
első katonái.

A katonaság körül sűrű sorfalakban álló benszülött közönség
ezrei éppenséggel nem lehettek elkényeztetve a „katonai drill" terén.
Tágra nyitott szemükön, ideges mozdulataikon, csaknem önfeledett
bámészkodásukon meglátszott, hogy az előttük lefolyó színjáték
roppant imponálóan hatott reájok. De nincs is a világon még
valami, a mi úgy imponálna nekik, mint az angol katona.

Singapure tulajdonképeni benszülöttei, a malayok, nagyon alá-
rendelt szerepet játszanak. Körülbelül ugyanaz a foglalkozásuk,
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mint a somáliké Adenben, tudniillik — semmi. Ha könnyű szerrel
hozzájutnak valamilyen keresethez, akkor dolgoznak is ímmel-
ámmal, éppen annyit, a mennyi elég, hogy az egy napra való rizst
meg betelt beszerezhessék. Legfőbb törekvésük oda irányul, hogy
egy darabka kis földet szerezhessenek, a melyen az évenkint szük-
séges rizst termelhessék. Ehhez nem kell több, mint évenként két
hónapi könnyű munka. Az év többi tíz hónapján át aztán nyu-
godtan lehet csatangolni meg a betelt rágni. A betelrágáson kívül
van azonban még egy foglalkozásuk, a melyet reggeltől estig csak-
nem megszakítás nélkül folytatnak: a fogaikat súrolják. Valamilyen
növénynek a puha gyökerével, a mely a minálunk ismert „édes
gyökérhez" hasonlít, folyton-folyvást súrolják a fogaikat. Hogy a
betelrágás okozta túlságos inger a foghúson kivánja-e ezt az örökös
súrlást, vagy pedig csak éppen olyan hiúsági momentum náluk,
mint például a szomáliknál a haj sárgára festése mészszel,
az bizonytalan; de az bizonyos, hogy olyan bámulatosán szép
és ép fogazatuk van, a minőnél szebbet sehol másutt nem
lehet látni. . • • • .

A singapurei malayok városnegyede a Rohore folyó által egé-
szen el van különítve úgy az európai, mint a khinai városrésztől.
Ebben a negyedben élnek. Singapure többi színes elemei is, a japá-
nok, hinduk, singalézek stb. A negyed olyan hamisítatlan malayi
jellegű, mintha nem egy kőhajtásnyira lenne a sok tekintetben
telivér európai várostól, hanem néhány ezer mértföldnyi távolságban
tőle, valamely magányos oceánbeli sziget partján. A magas czölö-
pökre épített széles pandang-levelekkel fedett házak dagály alkal-
mával azt a benyomást teszik, mintha a vízen úsznának. A jobb-
módú házak egyik kiálló részéhez, a „terraszhoz" magas és keskeny
lépcsők vezetnek, míg az egyszerűbbeknél keskeiry bambuszlétrán
közlekednek a lakók. A lépcsőkön, valamint fenn a „terraszon"
guggol az egész család, a sötétbőrű apa, egy-két éppenséggel nem
szépnek mondható asszony meg egy csomó gyerek. Távolról, a
folyó innenső partjáról, a negyed tiszta falu barátságos képét
mutatta; de bizony így a közelről nézve nem volt más, mint nagy
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csoport rendszertelenül össze-vissza épített kunyhó, meglehetős sok
piszokkal és éppenséggel nem vonzó lakókkal.

Érdekes volt egy rövid kirándulás a szomszédba, a dsohori
szultán „birodalmába", a melynek a déli határa szomszédos Singa-

.pure szigetével. A kettőt a már említett tengerszoros választja el.
Az odavezető út végighúzódik a kormányzósági palota meg a nagy
múzeum előtt, a keresztény temető mentén, végül a khinai negyeden
és egy órai kocsizás után benne vagyunk Singapure szigetének
lankás dombokkal borított erdőségeiben. Az út mentén jobbra és
balra panorámaként vonul el mindaz, a mi ennek a kis szigetnek,
egyáltalában az egész Maiakkai félszigetnek értéket ad. Eleinte csak
az európaiak villái feküdtek az út mentén, a szokásos terjedelmes
parkok közepén. Azután jöttek a törpe-bambusz hosszú sorai,
mangó- és durján fák, kávé-ültetvények; aztán ismét lombos nagy
fák, a melyeknek vagy a nedve értékes gyanta, vagy a gyümölcse,
vagy a levele; minden fának vagy cserjének van valamely alkat-
része, a mely értékes. Különböző pálmafajok, mint például a szágó-
és areka-pálma úgy nőnek a barna-piros sima országút szélén,
mint nálunk az országutak szélén a jegenyék vagy patak mentén
a fűzfák. Jó darabig a szerecsendió (muscat) volt Singapurenak a
legfontosabb terméke, a mely milliókat hajtott. Valamely betegség
azonban tönkretette az egész termést és nagyjában kipusztította a
szerecsendiót. Ezután vezették be a gyapotot, a melynek termelé-
séhez ezrével hozatták a khinai kulikat; ugyancsak ezeknek töme-
ges bevándorlása tette lehetővé, hogy nagyban termeljék a fahéjat,
a guttaperchát és ugyancsak a munkabíró khinaiak termelik ma a
kávét, indigót és aloét. Hogy gyümölcsökben milyen gazdag a
sziget, annak illusztrálására álljon itt ez a kis névsor, a melyben
néhány ismerősre fogunk akadni. Megterem ugyanis az ananász
(rengeteg mennyiségben és kolosszális nagyságú példányokban), a
blimbing, duku, durián, mangó és mangusztin, langsat, tanpang és
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tarup. Ekkora lisztából könnyű ugyan választani, de az ananász
kivételével egyik sem ér fel az európai szilvával, szőlővel vagy
körtével.

Két órát tartott az út, a míg Krandsi falunál elértük a sziget
északi határát, az említett szorost, a mely éppen ezen a helyen
meglehetősen széles. A partról hosszú vashíd nyúlik be a szorosba,
a híd végénél pedig khinai dsunkék és malayi praok között apró
khinai sampanok feküsznek. Singapure és Dsohor között ugyanis
meglehetős sűrű a közlekedés és ezért vár ennyi alkalmatosság.
Ezúttal sem vártak hiába; néhányan beszállottunk a laposfenekű
evezős járművekbe, a melyeket a gazdájuk olyanformán hajt előre,
mint a hogyan a mi tót tutajosaink a tutajaikat kormányozzák.
A csónak hátuljáról kiálló hosszú evezőt ugyanis gyors tempóban
ide-oda hajtogatják, a mire a könnyű és lenge csónak elég gyorsan
siklik előre. Mintegy félórai evezés után átértünk a túlsó partra,
Dsohore városába, hol elég szép látvány tárult elénk. A kis városka,
a melynek mintegy tizennégyezer lakosa".van, közvetlen a szoros
partján, a rendkívül dús növényzet köze' épült. A part közelében
áll a szultán palotája, az „istána", előtte gyönyörű nagy park,
ebben pedig terjedelmes gyep és szépen gondozott virágágyak,
apró tavak. Az istána egyik oldalán áll a szultánátus kormányzói
palotája, a másik oldalán pedig a barátságos külsejű kis városka
első házai, pirosra mázolt pléhtetővel, hófehér falakkal, a melyeket
végig befut a viruló zöldség. Valóságos csoda, hogy ez a darab
föld még nem került angol kézbe, és csaknem érthetetlen, hogy
ilyen közvetlen szomszédság mellett ez a termékeny darabka föld
már régen nem az angol állam pénztárának gyarapítására termi a
sok kávét, teát, kakaót, szágót és más fűszereket és hogy a czinn-,
arany- és vasbányákat nem az angolok aknázzák ki. Miután azonban
a csodák tudvalevőleg nem tartanak sokáig, nyugodtak lehetünk
afelől, hogy Dsohor nemsokára angol birtok lesz.

Kár, hogy szultán ő felsége, Abubekr, ezúttal gyöngél-
kedett és így nem részesíthetett abban a megtiszteltetésben,
hogy fogadjon bennünket. A dsohori szultán ugyanis közismert

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 47
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volt nagyszabású liberalizmusáról; szívesen fogadott mindenkit, a ki
palotájában jelentkezett.*

Szereplésre nézve Dsohor városa leginkább Monakóval hason-
lítható össze. Singapureban ugyanis a nyilvános hazárdjátékot

A DSOHORI SZULTÁN PALOTÁJA.

szigorúan tiltják az angol törvények, a singapureiak tehát ide rán-
dulnak át, ha egy kis parázs „khinai csendest' , vagy valami khinai
„roulettet" akarnak játszani. A játékház a ,,Dsohore-Club" meg a

* Abubekr szultán több ízben járt Európában. Itt is halt meg Londonban,
1905-ben, a hol súlyos májbántalma ellen keresett gyógyulást.
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dsohori császári posta közelében áll. A partra érkező idegeneket
elegáns külsejű khinai urak fogadják és szives meghívást szoktak
hozzájuk intézni, hogy „nagyrabecsült személyükkel szíveskedjenek
megtisztelni az ő szerény helyiségeiket, a hol az út fáradalmait (!)
kipihenhetik". Megjegyzendő, hogy ez a barátságos meghívás nem
a dsohorei clubba szól, hanem a — játéktermekbe. Magától érte-
tődik, hogy a singapurei Monaco pompásan virul; hiszen köz-
tudomású tény, hogy a khinaiak roppant szenvedélyes játékosok.
A minő takarékosok, munkások és szorgalmasok, éppen olyan
nagy mértékben ragadtatják el magukat kártya-szenvedélyüktől.
Számtalanszor megtörténik, hogy a külföldre elszerződött khinai
munkás, öt-hat esztendei szorgalmas munka és önmegtagadó taka-
rékosság, mondhatni nélkülözések árán megtakarított tőkéjét, a haza-
térő útján elveszti az utolsó centig a hajón. Szenvedélyes játékosok
a többi kelet-ázsiaiak, valamint a hátsó-indiaiak is. Ennélfogva bőven
akad közönség a játéktermekbe. Singapure és Dsohore között napon-
ként több omnibusz közlekedik .ezen czélból; a khinaiak vagy a
malayok ünnepén pedig valóságos" népvándorlás van a játék-
termekhez.

Közvetlen a játéktermek mellett van egy másik nyilvános hely,
a mely szintén a khinaiak erős és végzetes szenvedélyének kielé-
gítésére szolgál: az ópiumház. Ez a kettő: kártya és ópium együtt
jár (és kettős szenvedélylyel vonja be a harmadikat: az asszonyt).
Hogy melyik nagyobb csapás a khinai nemzetre, azt nehéz eldön-
teni, de az ópium káros hatása a szembetűnőbb. Sehol a világon
nem találunk embereket, a kiken valamely káros szenvedély hatása
olyan megdöbbentően és ijesztően látszanék meg, mint az ópium-
szívás szenvedélye alatt szenvedő khinaiakon.*

A dsohorei „Monacohoz" némileg emlékezetes esemény fűző-
dik. A kártyatermek szomszédságában estünk át néhányan (köztük
magam is) először a hírhedt khinai konyha megkóstolásán. A helyre
való tekintettel, a hol tudniillik a könnyű szerrel sok pénzhez jutott

* Minderről a tárgyról bőven lesz szó, ha utazásunk folyamán Khinába érkezünk.
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közönség — a nyerők — a legdrágább falatokat is megengedik
maguknak, a dsohori khinai restauráczió ahhoz mérten van beren-
dezve. Az étteremben megkapható mindaz, a mit a khinai inyencz
csak megkívánhat. Nekünk idegeneknek természetesen a hírhedt
czápa-uszonyleves, fecskefészek-kocsonya és más effélék imponáltak
leginkább és főleg ezekre voltunk kíváncsiak. Ezeket a drága
dolgokat azonban külön-külön nem kaphattuk; egész „dinnert"
kellett rendelnünk két és fél dollárért, a mely rendelés feljogosított
bennünket az összes feltálalt ételekből annyit enni, a mennyit
akarunk vagy tudunk. A nagyon ízlésesen, sőt nagyon díszesen
kiállított ételek hosszú sorokban állottak a buff étben; temérdek apró
tál, csésze és üvegedény állott az asztalokon; mindenki ahhoz
nyúlt, a mi a színe vagy alakja által vonta magára az érdeklődést.
Ki kell emelnünk, hogy a khinai szakácsok rendkívül ügyesek
lehetnek az úgynevezett „transirozásban"; volt akárhány sülthús,
a mely virágot ábrázolt és volt néhány tésztanemű, a mely viszont
valamely majorság alakjában volt feltálalva. A kóstolás azonban
rettenetes nehezen ment; a velünk született indokolatlan ellenszenv
okozta-e, vagy tényleg a megkóstolt ételek sajátságos és teljesen
ismeretlen íze meg illatja volt-e az oka, elég az hozzá, nem ment
sehogy. Minden ételnek, lett légyen az húsnemű, kocsonya, mártás
vagy tészta, mindennek olyan egészen idegenszerű, ismeretlen és
szokatlan íze volt, hogy a legtöbben egyetlen falatot sem tudtunk
legyűrni.* Alighanem a minden ételneműhöz bőven használt sesam-
olaj az egyik főoka ennek az idegenszerű, kellemetlen íznek.)

* Ez az ellenszenv, sajnos, mindvégig megmaradt. Nekem később még számta-
lanszor volt alkalmam a khinai konyhát megkóstolni, de a legjobb szándék és erőltetés
árán sem voltam képes soha egyetlen falatot lenyelni, sem az előkelő vendéglőben,
sem a legfőbbrangú khinai úr vendégszerető asztalánál. Az ellenszenv annál érthetet-
lenebb, mert számos európai van, a kinek a khinai konyháról alkotott véleménye a
legjobb, sőt hízelgő; a kik a khinai konyhát nemcsak kitűnően táplálónak mondják,
— a mihez kétség sem fér, — hanem éppenséggel ízletesnek, némely ételt pedig kitű-
nőnek mondanak. Többek közt ez a véleménye Lóczy és dr. Cholnoky tanároknak, a
két kiváló magyar khinologusnak, a kiknek a véleménye, mint olyanoké, a kik hóna-
pokon át éltek Khinának olyan részeiben, a hol khinai ételeken kívül semmiféle pénzért
sem kaphattak volna más ételeket, okvetlenül mérvadó.
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A singapurei európaiak életmódja némely tekintetben eltér a
más gyarmatokon élő európaiak közt eddig tapasztalt életmódtól,
illetőleg modortól. Mintha egy árnyalattal kevésbbé komolyak, kevésbbé
telivér gentlemanek lennének, mint azok, a kiket például az Indiákon
vagy Afrikában láttunk. A jobb mód teszi-e, a könnyebb vagyon-
szerző mód, avagy talán a túlságig vitt club-élet meg a határokat
már nem ismerő sportolás, de tény, hogy némi különbség észre-

Ugyancsak Singapureban estem át a sokat emlegetett betel megkóstolásán, még
pedig kétszer. Tudniillik: először és — utoljára. Hogy miből áll a betel, azt már
többször említettük; a főalkatrésze egy czikk-arekadió, a melyet porrázuzott kagyló-
mészszel, vasokérrel meg vízzel összekevert péppel vonnak be, az egészet pedig bele-
göngyölik a betel cserjének levelébe. Ezt a kis gomolyagot az ember bedugja a szá-
jába mint a bagót, a pofa meg az íny közé. Annak, a ki először kóstolja, vagy a ki
még sehogy sincs hozzászokva, olyan érzése támad ebben a perczben, mintha egy igen
nagy darab és roppant erős „angolmenthát" meg egy darab — izzó parazsat egyszerre
vett volna a szájába; tudniillik roppant hűsítő érzés és erős csípés meg marás. Az
íze végtelenül kellemetlen kesernyés, a minő íze csak a legkellemetlenebb gĵ antás
gyógyszernek van. Már az első másodperczekben erős émelygést kaptam tőle, de azért
hősiesen bírtam tovább. A mit millió és millió ember egész életén át kibír, sőt asszony
meg gyerek is, azt csak kibírom én egy pár perczig, gondoltam magamban. Rágtam
tehát tovább. Az émelygés csakhamar hányingerbe ment át, a mit részben a rendkívül
erős csípés meg a kellemetlen szag, de még inkább a temérdek nyalka idézett elő.
Legyűrtem önmagamat, sőt — a mi ennél sokkal nehezebb és hősiesebb volt — a
hányingert meg a nyálkát is és „önkisérleteztem" tovább. Egy perez múlva égett az
egész szám, a torkom, a gégém meg az orrom. Tökéletesen az az érzésem volt, mintha
tüzes golyót tartottam volna a garatomban. A nyálkaképződés olyan óriási volt, hogy
a számból és orromból végigömlött a ruhámon, míg végre — nem bírtam tovább.
A tengeri betegség legsúlyosabb tünete most már feltartózhatlan vehemencziával tört ki
belőlem, valamint az „önkisérletező tudós" szenvedéseiben gyönyörködő nézőközön-
ségből — a közönség gyanánt meghívott tisztikarból — a röhögés. (A III-ik gimna-
zista koromban megejtett első dohányzási kísérletem a kolozsvári unitárius kollégium
fizikai laboratóriumában — ennek a teremnek magányos idylljében estek át az én
koromban az unitárius diákok az első czigarettán, — mint a testi jóllét és az emel-
kedett közérzület ideálja jutott eszembe). — — —

A malayok és hinduk persze sokkal olcsóbban esnek át a betel megszokásán.
Egy kis émelygést, sőt rosszullétet ők is éreznek, de az első kísérlet semmi esetre sem
ilyen tragikomikus, mint a minő az én első és utolsó kísérletem volt. Idővel náluk a
betel éppen úgy csak a kellemes érzést idézi elő, mint nálunk dohányosoknál a meg-
szokott minőségű jó szivar. Csak az óriási nyálkaképződés marad meg mindvégig. Még
a mértékletes betelrágónál is kitesz napjában fél vagy egész litert a kiválasztott
nyalka.
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vehető rajtuk. Nem olyan komolyak, nem olyan telivér urak, mint
amazok. Viseletükben különczkö'Öők, sok a „gigerli" köztük; modo-
rukban a nagyzolásnak meg a svihákoskodásnak bizonyos árnya-
lata vehető észre. Az angolok nem telivér angolok, a németek
pedig — az angolok után a túlnyomó elem — igyekeznek lehe-
tőleg angolos modort tanúsítani beszédben, öltözködésben és a
sportolásban. (Francziák, svájcziak, hollandusok, spanyolok stb.

SINGAPORE. EURÓPAI LAKÓHÁZ A KÜLVÁROSBAN.

olyan kevesen vannak, hogy mint nemzetiségek nem jöhetnek
tekintetbe.) A háztartásuk roppantul költséges; nagy lakást tartanak,
sok cselédséget, tíilságosan gavallérosak és jóllehet a jövedelmük
nagy, azért meglátszik rajtuk, hogy — egészen kelet-európai divat
szerint — erejükön felül élnek, azaz többet költenek, mint a mennyi
társadalmi állásuk szerint megilletné őket. (Akárha nálunk jártak
volna iskolába.)

Megjegyzendő, hogy Indiában sehol sincs a club-élet olyan
nagy mértékben kifejlődve, mint Singapureban; a sportot talán
Ausztráliában sem űzik olyan féktelen szenvedélynél, mint itt.
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Ez utóbbi állításra jellemző az a tény, hogy a sportszenvedély
még a khinaiakra is átragadt, holott a higgadt khinainak másutt
eszébe se jut a dollárszerzésre szánt drága időt ilyen „haszonta-
lanságokra" fecsérelni. Tény, hogy sok tényező játszik közre, hogy
a fiatal európai önérzete vagy önhittsége a kellő határokon kissé
túláradjon. Először is nagy felelősséggel jár a megbízatása; egy-
némely fiatalemberre egész vagyont kitevő üzleti ügyeket bíznak;
ennek megfelelően igen magas a fizetésük. Közrejátszik továbbá
az idegéletre eleinte minden tekintetben izgatólag, később bénítólag
ható klima; a sajátszerű viszonyok, a példák, a családi élet nél-
külözése s több más, itt föl nem említhető körülmény, a melyek
közé a nagyszámban ott tanyázó bájos kis japán lányok is sorol-
hatók; — mindezek együtt hozzák magukkal, hogy az európaiak
magaviseletében nem találjuk meg azt a kifogástalan korrektséget,
a mely különben annyira jellemzetes a gyarmatokon élő európaiak
nagyobb részére. Nagy szerepe jut persze az ő életökben a hote-
leknek is, a melyekben a hajókkal érkezett földieiket vendéglik és
ünneplik. Miután pedig — a mint tudjuk — Singapure hajófor-
galma rengeteg, a hajókon jövők száma szintén igen nagy, magától
értetődik, hogy számtalanszor nyílik alkalom az ünnepségekre és
vendégségekre. Ezen a téren már a németeké az elsőség, a mint
hogy a németek Singapureban más téren is erős versenytársai az
angoloknak. Csak a sportok terén állanak az angolok utólérhetlen
magaslaton; ez az egyetlen terület, a melyen a németek sohasem
fogják őket utóiérni.

A clubokban és szállodákban főképen tehát akkor van élénkség,
ha éppen Európából jövő nagyobb hajó horgonyoz a kikötőben.
A kölcsönös vendégelés, meg a honfitársak „jóltartása" nagy réseket
üt a singapurei hivatalnokok és más alkalmazottak pénztárczáin.
Mintha az lenne az eg}^etlen szándékuk, hogy elkápráztassák az
újonnan jött honfitársat a vagyoni jólétükkel, meg előkelő társa-
dalmi pozicziójukkal, olyan pazar vendégszeretettel fogadják őket a
„benszülött fehérek". A megérkezettek részéről a társalgás főthémája
a hajózási viszonyok körül forog. Dicsérik vagy leszólják a „hajó-

Dr. Gáspár F.: A Föld körül. III. 4 S
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jukat", a szerint, hogy minő benyomást tett reájok a hosszú tengeri
út. Minden nemzetiségű társulat hajóján, még a legjobbakon is,
találnak kifogást. így például legkevésbbé rokonszenvesek a franczia.
Messageries Maritimes hajói, a melyeken — az államtól kapott
horribilis szubvenczio mellett is — tényleg sok a kifogásolni való.
Véleményünk szerint a hajók se nem gyorsak, se nem kifogástalan
tiszták, a személyzet fegyelmezettsége pedig határozottan nem
elsőrendű. A hajók könyvtárai szegényesek, a konyha pedig csupa
szemfényvesztés. Csupa mártás és sallang; becsületes komoly falatot
nem igen tartalmaz. Az angol hajók ellen is sok a kifogás. A hajók
régi szerkezetűek, a konyha végtelenül unalmas és az összes szóra-
kozások olyan sportokból állanak, a melyeket az óceánon járó haja
fedélzetén is lehet folytatni. Nagy baj, hogy a kapitányok egyike-
másika nem tu.dja megkülönböztetni azt a modort, a melylyel az
alája rendelt matrózzal szemben meg a védelmére bízott Litassal
szemben tartozik. Kijut a német hajóknak is a „szapulásból".
Például: a kapitány durva és goromba. (Valószínűleg csak erélyes,
volt.) A tisztikar gőgös, önhitt és elbizakodott. (Ha nem egészen
így van is és csak egy harmada igaz, akkor is elég.) A legénység,
pedig olyan barbár nyelvet beszél, a mit senki emberfia meg nem
ért. (A hamburgi ,,platt-dütsch" nyelvet gondolják; bizony elég
barbár beszéd.) Az Litasok „neveletlenek"; kamáslis nadrágban,
meg Jaeger-ingben ülnek le a — dinnerhez. Hallatlan barbarizmus.

Hogy a franczia hajót nem a franczia utasok szólják le, az
annyira magától értetődő, mint az, hogy a németek kamáslis nad-
rágját meg Jaeger ingét az angolok mondják — shokingnak.

Mielőtt elhagynék Singapuret — és Singapureval Hátsó-Indiá-
nak meg a Csendes Óceán keleti részében fekvő szigetek kalandos
légkörét, a melyre nemcsak a környezet, hanem az itt élő emberek
s ezeknek sajátos viszonyai nagy mértékben praedestinálják —
elmondok egy esetet, a mely nemcsak érdekes és izgalmas, hanem
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azonkívül meglehetősen jellemző az évekkel ezelőtt itt uralkodott
viszonyokra, még pedig úgy a helyi viszonyokra, mint egyszersmind
azon megdöbbentő természetű lehetőségekre, a melyek közé a
kötelességét teljesítő ember juthatott. Az eset „hőse" egy singapurei
fiatal ismerősöm — hollandiai hadi-tengerészeti orvos — a kivel
Singapureban, helyesebben az éhez közel fekvő Bukit-Timahban
ismerkedtem meg. (Mellékesen megjegyzem, hogy két ízbeni itt
tartózkodásom alatt magam is egyszer-másszor olyan helyzetbe
jutottam, hogy a környező veszedelmek következtében szívesen
lettem volna abban a pillanatban a földgömbnek bármely más
pontján, mint éppen Singapureban — és környékén.)

Bukit-Timah tudniillik üdülőhely Singapurehoz közel. Mond-
hatni, hogy csak egy nagyobbszerű bungalowból áll, meryet egyes
családok vagy személyek szoktak ideiglenesen bérbe venni. Itt, ebben
a bukit-timahi bungalowban lakott említett fiatal barátom. Egy angol
orvos hívta fel rá a figyelmemet első sorban, a ki egy közeli
magános kis szigetre, a környéknek egy elzárt szigetére száműzött
nagyszámú bélpoklosaihoz (lepra-betegeihez) volt szolgálatra kiren-
delve. O említette nekem a hollandi tengerész-orvost, a kit súlyos
betegség után, hajójáról Bükit-Timahra szállítottak, üdülés végett.
Sőt lelkemre kötötte, hogy látogassam meg, miután szerinte egy
„kollega" — még pedig egy „háromszoros" kollega — látogatása
nagy örömet okozna neki elhagyatott magányosságában.

Időm azonban sokkal inkább igénybe volt véve, semhogy a
legjobb akarat mellett is eleget tehettem volna ezen szamaritánus
kötelességemnek. Már rég elfelejtettem a hollandi orvost, a midőn
egyszer később véletlenül találkoztam vele. Ugyanis néhány közös
ismerősünk Singapureban kirándulást rendezett az említett bunga-
lowba, a hol meghívásunk folytán a fiatal orvos is csatlakozott
hozzánk.

A felkötött karú és kissé biczegő fiatal ember, a kinek halvány
és beesett arczán még meglátszottak az átallott súlyos betegség
nyomai, társalgás közben elbeszélte „betegsége" történetét.

És hallottunk tőle egy elbeszélést, a melyről az ember azt
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hinné, hogy az csak a trópusok napszúrást okozó forrósága által
felhevült agy fantáziájának szüleménye lehet. Abban a társaság-
ban voltak néhányan, a kik életüknek felét Borneo, Sumatra és
Tasmania vadjai között töltötték el; öreg tengerészek, a kik óceá-
nokon vészben és viharban ették meg kenyerük javát. De a halvány
ifjú elbeszélése a legnagyobb mértékben lekötötte mindnyájunk
figyelmét.

Olyan ember elbeszélése volt, a ki kötelessége teljesítésében
néhány óra lefolyása alatt háromszor nézett szembe a halállal.
Elszántan, bátran és vakmerőén.

. . . Az „Albatros" hollandiai korvetta hetekig horgonyzott
Batávia kikötőjében. Előzőleg hónapokig ez irkáit Sumatra keleti
partjain, a hol az ácsini bennszülöttek zavargásait kellett elnyomni.
Batávia, Jáva szigetének a fővárosa, egyszersmind „Parisa" is a
hollandi gyarmatoknak a csendes-óceáni szigeteken. Sőt az ott
uralkodó unalom és egyhangúság ellenére, a hollandiai gyarmatokon
szolgáló hadseregnek és tengerészeknek a Mekkája.

Lakosságának a legnagyobb része hollandusokból áll; portu-
gálusok és spanyolok kevesen vannak, angolok és németek csak
elvétve.

A hollandus jelleg kinyomata nagyon meglátszik a városon.
A kereskedelmen kívül ebben a „Parisban" nincs egyéb, mint
unalom. A rideg, visszavonult hollandus a sajátságos helyi viszo-
nyok következtében még ridegebb és visszavonultabb, mint odahaza
a Zuydertó partján. Nagyban hozzájárul éhez a körülményhez az
is, hogy a tulajdonképeni város a tengerparttól messzire, mintegy
négy mértföldnyire fekszik. A tengerparton csak a raktárak meg
az irodák vannak. A családok benn élnek Weltevredenben, elzár-
kózva bungalowjaikba, teljes visszavonultságban. (De hiszen nem-
sokára alkalmunk lesz Batáviával személyesen és bőven megis-
merkedni.)
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Szórakozások és társas összejövetelek hiányában, meg tekin-
tettel a rengeteg távolságra, a kikötőben horgonyzó hajók tisztjei
csak ritkán látogatnak el a városba és akkor is csak naplemente
után. A nap nagyobb részét a hajón töltik el szolgálatban vagy
— alvással.

Egy tikkasztó forró délutánon az „Albatros" orvosát felkölti
az őrkadett avval a jelentéssel, hogy egy idegen úr óhajt vele
beszélni. Az orvos megszokván már élőbbről az éhez hasonló ese-
teket, a melyekben ugyanis idegenek fordultak a hajóhoz orvosi
segélyért, a melyet vagy ott helyt, a hajón kellett nyújtani, vagy
pedig valamelyik családnál a városban, fölment a fedélzetre.

Egy idegent talált ott, a ki a bemutatásoknál szokásos futó-
lagossággal nevezte meg magát, és felkérte, kisérné el bungalowjába,
hol orvosi segélyre van szüksége. Az idegen, a kin első pillanatra
meglátszott, hogy nem hollandus, sőt nem is észak-európai, egy-
aránt feltűnt modora és külseje miatt. Öltözete sajátságos keveréke
volt annak az öltözetnek, a minőt a tengerészek viselnek a trópusok
alatt és a minőt a mexikói vagy más délvidéki ültetvényesek hor-
danak. Fantasztikus jelmez volt, a minőt csak némely excentrikus
gyarmatlakó enged meg magának.

A hollandus nyelvet fogyatékosán beszélte, erős portugálus
kiejtéssel. Mozdulatai idegesek, nagyon élénkek voltak.

— Vigyek magammal műszereket vagy kötszereket? — kérdé
az orvos.

— Igen, igen. Hozzon — sok műszert.
— Sok műszert ? Hát miféle eset az, a hová hív ?
— Azt majd megmondom önnek. Csak jöjjön velem.
Miután a hajóról eltávozni csak a parancsnok engedelmével

lehet, az orvos lement hozzá az engedélyt kikérni.
— Menjen, menjen! De vigyázzon magára és jöjjön minél

előbb haza, — figyelmeztető a parancsnok.
— Óh, vigyázok én magamra, — jegyzé meg az orvos. —

Parancsnok úr tudja, hogy már gyakrabban jártam künn ily ese-
tekben. Ismerem a vidéket jól.
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Bement a kabinjába, hogy magához vegye műszeres tás-
káját. A szegen ott lógott a revolvere.

— Vájjon elvigyem-e magammal? monda magában. Elviszem;
nem lehet tudni, hátha szükségem lesz rá. Azaz, hogy dehogy
viszem. Kell is az itt Batáviában. Nem bántják itt az embert, inkább
alusznak. De mégis elviszem, ártani nem fog.

És magával vitte a műszerekkel a revolvert is. Az idegen
már türelmetlenül várta a fedélzeten.

— Menjünk, menjünk ; félek, hogy későn jövünk, — sietteté
az orvost.

— Hát olyan sürgős a baj ? Hová megyünk ?
— Csak jöjjön, majd megmondom.
Beszálltak a csónakba, melylyel az idegen jött és a melyen

négy malay-i izmos marokkal kezelte az evezőt. Az idegen a kor-
mánynál ült és a csónak a kereskedelmi hajók horgonyzó helyén
keresztül, a kikötő túlsó oldalára tartott.

— Nos, szabad most megtudnom, hogy hová visz és kihez?
Vagy talán — ön a beteg?

Az idegen nem válaszolt. Később felelt valamit, de zavartan
és érthetetlenül. Az orvos eleinte azt vélte kivenni az idegen tar-
tózkodó feleleteiből, hog3^ valami „discrét" esetben kell segélyt
nyújtani. Majd az is az eszébe ötlött, hogy talán egy „lovagias"
ügy kiviteléhez megy, és csodálkozott is felette.

— Hogyan, párbaj Batáviában? Az én nyugodt vérű és szen-
vedély nélküli honfitársaim földjén, a hol a párbajt olyan példátlan
szigorral büntetik?

A párbaj valóban egyike a legnagyobb ritkaságoknak ezeken
a vidékeken, miután a hollandiai törvények még az angolnál is
szigorúbban büntetik a párbaj vétségét.

E közben elhagyták a csónakot és beszálltak egy széles,
magas cab-be, a mely láthatólag reájuk várt a parton. A kocsi
nem a város felé tartott, hanem átszelve a várost átmetsző csa-
tornát, Kampongbaru, Batáviának a legtávolabbi elővárosa felé
tartott.
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Az orvos most már kissé türelmetlenkedni kezdett.
— De uram, nekem, az orvosnak csak megmondhatja, hogy

hová megyünk? Hiszen bármiről is legyen szó, előttem úgy sem
tarthatja titokban. Az én discretion! felől remélhetőleg meg van
győződve.

Az idegen kitérő választ adott.
— Nem az én titkom. Nem mondhatom még meg. Csak

legyen türelemmel, ott leszünk mindjárt . . . Csak meg ne szök-
jék addig.

— Ki ? Én ?
— Óh nem ön. Önt már nem eresztem el.
Az idegen férfiú idegessége fokozatosan nőtt. Idegesen tépázta a

bajuszát; majd nyugtalan kíváncsisággal nézett ki a kocsiból és
közbe-közbe a saját nyelvén — portugálusul — mormogott valamit.

E közben a kocsi folytatta útját. A tengerparton végighúzódó
erdőn áthatolva, először végighaladt a várossal párhuzamosan vonuló
óriás kiterjedésű rizsföldeken, majd betért ismét egy ritkás pálma-
erdőbe, a mely hovatovább átment a sűrű rengetegbe. Egy keskeny
kocsiút, a mely addig vigasztaló útmutatóul szolgált, a bekanya-
rodásnál megszűnt és egyszerre benn voltak az erdő sűrűjében.

— Uram, monda az orvos, ne bolondítson tovább. Nekem
estére okvetlenül a hajón kell lennem. Mondja meg, hova viszen,
kihez, miről van szó, különben rögtön kiszállok és megyek vissza.

Az idegen görcsösen kapaszkodott beléje.
— Ne távozzék, maradjon. Ott vagyunk néhány perez múlva.
— Jól van. Várok még tíz perczig.
Csakugyan már néhány perez múlva elértek egy tisztásra, mely-

nek közepén állott a bungalow. Már messziről meglátszott rajta
az elhagyatottság, és hogy vagy régen laktak benne, vagy hogy
Jakói csak ideiglenesen vették igénybe.

— Tehát helyesen gondoltam — monda magában az orvos. —
Mégis párbaj lesz.

Kiszálltak a kocsiból és a magányos ház felé tartottak. Feltűnt,
hogy senki sem jött elébök; sem urak, sem cselédek. Még a kis



384 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

ajtót is, a mely a bungalowt körülvevő rácsozatba volt beillesztve,
az idegen nyitotta ki sajátkezűleg.

Végigmentek a széles udvaron, beértek a verandára, innen a
hosszú, sötét folyosóra. Sehol egy lélek.

— Különös! Mit akar ez az ember? Talán tőrbe akar ejteni?
Ugyan mi okból tenné?

Az idegen előre ment, csaknem szaladva. Az orvos utána,
most már majdnem ragaszkodva hozzá, mint az egyedüli élő lény-
hez, a ki ebben a vadonban, ezen rejtelmes helyen a közelé-
ben volt.

Végre emberi hangok ütötték meg füleit. A hangok a hosszú
folyosó túlsó oldaláról jöttek. Halk, gyenge női nyöszörgés volt.
Az orvos megkönnyebbülve lélegzett fel.

„Ahá, tudom már! Hát ezért a titkolózás. Hála Istennek, hogy
csak ez a baj. Szegény asszony, ilyen körülmények között és ilyen
magányban. — Mondja csak kérem, monda egészen jókedvűleg
az idegenhez fordulva, hát miért nem mondta, hogy ilyen esethez
hív ? Hiszen akkor egészen más műszereket hoztam volna ma-
gammal !"

Beléptek a szobába és — az orvos megdermedve állott meg
a küszöbön. A szoba közepén, az asztalon fiatal nő feküdt, olyan
erősen odakötözve az asztalhoz, hogy a kötelek mélyen bevágódtak
az izmokba. A szájába zsebkendő volt bedugva. Pongyola-öltözete
széttépve; a fiatal arcz el volt torzulva, szemeiben a kétségbeesés,
a kín és gyötrelem kifejezése, a szájába dugott zsebkendőn véres
hab. Köröskörül minden feldúlt, felfordított és szétzúzott állapot-
ban. Az ágy a helyéről elmozdítva, az ágynemű szétszórtan a
földön. Szanaszéjjel tört vázák, tálak és edények. Mindenütt a
küzdésnek, a halálos küzdelemnek félreismerhetetlen nyomai.

Az idegen megragadta az orvos karját és odahurczolta az asztal
mellé. Most már meglátszott rajta, hogy elméjében megzavart em-
berrel van dolga. Az eddig aránylag nyugodt magatartású férfiún
hirtelen az ingerültség és izgalom legmagasabb foka mutatkozott.
Gyorsan beszélt, csaknem hadarva, átugorva szótagokat és szavakat.
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Eleinte hebegett, hangja reszketett és aztán folytatta fokozatos
erővel és szaporasággal.

— Látod ezt az asszonyt? Ezt a hosszúhajú tigrist! Ezért
hívtalak, ezért vagy itt. . . Ne szólj, ne nyöszörögj, kígyó, mert
eltaposlak. . . Megcsalt, megszökött, visszahoztam, megöltem és
mégis él. Hűtlen és szívtelen. Ámított, bolondított. Méz volt a
szája, tőr a szeme, méreg a szive. Ez a szív kell nekem. Ezt a
szivet akarom látni. A kezemben akarom tartani, összemorzsolni,
megkínozni, kifacsarni. Nekem a szive kell. Vágd ki! Orvos vagy.
Vágd ki a szivét, és neked adom ezt a sok aranyat. Adok még
millió annyit. De meg ne öld. Nekem nagyon sok pénzem van,
egy egész hajóval. . . Nem vágod ki ? Akkor lelőlek evvel a revol-
verrel. Válaszsz! A szivét vagy a revolvert. No, melyik kell! ?

Az orvos az asztal mellett állott. A homlokának szegzett fegy-
ver olyan közel a szemei előtt, hogy láthatta a töltények csillogó
végét. És ezt a revolvert egy őrjöngő tartja reszkető kezében, egy
ember, akit fenevaddá tett a zöldszemű szörnyeteg: a féltékenység;
egy ember, akinek fogai vaczognak a bensejében dúló rettenetes
izgatottságtól. Mellette az asztalon pedig egy fiatal nő, a ki vonaglik
a tagjaiba mélyen bevágó kötelék alatt. A megkötözött nő mellett
pedig a felajánlott aranydarabok hevernek, amelyeknek egy része
szétgurult a feldúlt szobában.

Hogyan meneküljön ? Hogyan mentse meg azt a szegény,
megkínzott teremtést? Egyetlen kiáltás vagy mozdulat egyenlő a
halállal. Mit tegyen, hogyan meneküljön? Az őrült lecsendesítésére
nem is gondolhatott. Mint orvos, tudta, hogy ilyen magasfokú
izgalmat szavakkal lecsillapítani nem lehet. A revolvert sem csa-
varhatja ki a kezéből; mire a kezével odaér, annak kétszer is van
ideje elsütni a revolvert.

Aztán az ő halálával még nincs bevégezve a dráma. A nő
okvetlenül vele pusztul. Meg kell halnia annak is. Mindkettőjüknek
el kell veszniök. Itt a vadonban, egy őrjöngő bolond golyója által.

De miért? Miért kell nékie, az ártatlannak meghalnia? Azért,
mert eleget akart tenni hivatásának, kötelességének, azért most

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 49
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adja oda az életét? És hozzá semmiért, senkiért; egy őrültért,
a kit nem is ismer, a kit sohasem látott, a kinek a nevét sem
tudja. Meghaljon ily fiatalon és a nélkül, hogy a martyrhalála által
több dicsőséget hozna nevére, mint egy bogár, vagy béka, a melyet
véletlenül agyontaposnak az úton.

Hát az édesanyja, apja, meg a többiek? A kik őt várják vissza,
a kik naponként imádkoznak az ő visszajöveteleért. És ő haljon
meg itt, a véletlen miatt!

De miért? Miért ne vesszen el inkább ő, ez az őrjöngő?!
— Hiszen nekem is van fegyverem !
Hogy mennyire elkábította a megrendítő dráma, hogy mennyire

megfosztotta a borzasztó veszedelem gondolkozó tehetségétől, mu-
tatja az, hogy csak ily hosszú benső küzdelem után jutott az
egyedüli mentő gondolatra.

— Jól van, monda. Megteszem a kívánságát. Szegény ember
vagyok, szükségem van az aranyakra. Az asszonyt pedig nem saj-
nálom. Azok mind csalfák, hűtlenek. Engem is megcsaltak. Meg-
teszem a mit követel: de csak úgy, ha segít. Fogja be a szemeit,
hogy ne lásson bennünket. A fejét is szorítsa le, hogy ne zavarjon
bennünket munkánkban. Csak tartsa erősen a fejét, addig én hozom
a kést.

A műszerek a küszöbön feküdtek, a hol az orvos megdöbbe-
nésében elejtette. Az ajtó felé ment, lehajolt a műszerekért, észre-
vétlenül felgombolta a lecsatolt revolver-táskát és kivette belőle a
revolvert. Az őrült ezalatt az asztal széléhez állva, leszorította a
nő fejét és ujjaival befogta a szemeit.

Az orvos lassú léptekkel közeledett az asztalhoz. Néhány lépés-
nyire onnan leejtette a műszereket. Olyan közel állott a szegény
tébolyodotthoz, hogy a kinyújtott kezében tartott revolver csaknem
érintette annak homlokát. Egy nyomás, egy durranás és a szegény
beteg ember szétzúzott koponyával bukott hanyatt.

Meg voltak mentve.
Mindenekelőtt kirántotta a nő szájából a véres zsebkendőt és

gyorsan felvágta a köteleket. A nő azonban fekve maradt. A meg-
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dermedés okozta-e, vagy az irtózatos rettegés bénította-e meg, de
nem tudott mozdulni. Szólani sem, csak fuldoklóit és zokogott.

— Asszonyom, ne féljen semmit, vigasztalta az orvos, holott
önmagának is vigaszra lett volna szüksége. Térjen magához. Meg
van mentve. Jöjjön, öltözzék fel gyorsan, menjünk innen. Hol vannak a
cselédei! Az udvaron egyet sem láttam. Jöjjön hamar, a kocsi vár.

Kiment a folyosóra és kiabált.
Hej, cselédek, emberek, segítség!

Egy hang se válaszolt. Az orvos visszament a szobába.
A nő felült az asztalon, szótlanul kezeit tördelve, majd szét-

szaggatott öltözékével igyekezett meztelen tagjait elfedni. Az orvos
hívására és biztatására csak bólintott a fejével. Mintha megnémult
volna.

— Nos, hát nem akar jönni? Itt akar maradni ebben a bar-
langban, a halottnál? Ki az az ember? A férje vagy a barátja?
Vagy talán ön sem ismeri ? Asszonyom, az égre kérem, siessen,
nekem mennem kell minden áron. Önt sem hagyhatom itt. Öltözzék
fel, én kimegyek addig.

Kiment az udvarra, keresni, hátha talál valakit, vagy legalább
a kocsistól megtudakolni valamit. Benézett a nyitott szobákba, a
cselédosztályba. Egy lelket sem talált. Kereste a kocsit, a kocsist.
Sehol. Az istállóban se ló, se ember. Az egész bungalowban nem
volt más senki, mint az a fiatal nő, a ki az ijedtségtől még néma
és az a másik, a ki örökre néma.

Visszatért a szobába, a dráma színhelyére. A fiatal nő az
ágyon ült és legkevésbbé sem látszott rajta, hogy menni készülne.

— De asszonyom! Hát ön is — őrült ? Csakugyan • itt akar
maradni? Jöjjön velem. Most már kocsink sincs. Azt is elküldötte
az ön . . . az ön — férje.

— Köszönöm, uram. Köszönöm azt, a mit értem tett. Ön
megmentette életemet. Megmentett ettől a borzasztó embertől. Nem
volt a férjem, istenem, mennyit szenvedtem tőle, mennyit gyötört.
Én már régen észrevettem, hogy meg van tébolyodva, de nem
hitték nekem. Azt mondták, csak féltékeny. Óh, mennyit szenvedtem.

49*
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— Vigasztalódjék, asszonyom és nyugtassa meg magát. Most
már túl van minden veszélyen. De csak úgy, ha nem marad itt.
Kérem, öltözzék már és jöjjön velem. Nekem mennem kell hala-
déktalanul. Nos, jöjjön.

— Csak menjen uram, menjen egyedül, ne törődjék én velem.
Én nem mehetek, nekem itt kell maradnom.

— De miért?
— Miért, azt nem tudom. De itt maradok.
Az orvos nem zaklatta tovább. A nő olyan határozottan vona-

kodott vele menni, hogy minden további kérés és rábeszélés ered-
ménytelennek látszott. Neki azonban mennie kellett okvetetlenül.
Az út a kikötőig hosszú; erdőn, mezőn kell keresztül mennie,
csak a míg a várost eléri és azontúl még néhány mértföldet kocsin
kell megtennie a kikötőig. A rendőrségnél is jelentést akart még
tenni. Sietnie kellett.

Magához vette a műszereit, felcsatolta a revolverét és útnak
indult. Mielőtt elhagyta a tisztást és betért a sűrű erdőbe, meg-
jegyezte magának a nap állását, hogy tájékozhassa magát. Ámbár
egyszer-másszor már járt ezen a környéken, ezt a vidéket nem
ismerte. Csak arra emlékezett, hogy az idevezető úton kocsijok
Kampongbarun jött keresztül, a mely falu a várostól délnyugatra
fekszik.

Ügy vette tehát az útját, hogy keresztül vágva a sűrű erdőn,
egyenesen Tsandsong-Priok — a hadihajók kikötője — felé fogja
azt folytatni, a mely innen, ettől a ponttól, északkeletre fekszik.

Megnézte az óráját; fél hatot mutatott. Sietnie kellett, hogy
a naplemente után hirtelenül beálló sötétség lehetőleg már az erdő
túlsó szélén találja.

Izgatott állapotban ugyan és nagyon felhevülve, de mégis
könnyű kedélylyel folytatta útját. A természettől alkotott töltésszerű
magaslaton vezetett az, a melyet a jobb oldalról mély árok, inkább
csak süppedés vágott el az erdő tulajdonképeni sűrűjétől.
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A derengő homály hirtelen elsötétült. Az erdő is sűrűbb lett
ugyan, vagy talán felhők is tornyosultak az égbolton, de nem ez
okozta a hirtelen elsötétülést. A nap tűnt le a láthatárról. Az egyen-
lítő alatt nem ismerik a napfeljöttét megelőző pirkadást, sem a
lenyugtát követő homályt, mely lassankint megy át az éjjeli sötét-
ségbe. Egy néhány perczczel azután, a mint a nap legfelső korongja
letűnik a láthatáron, már beáll a sötétség is.

Az orvos a helyi viszonyokhoz megfelelő gyorsasággal haladt,
de már nem oly biztosan, mint előbb. A sötétség nagyon rossz
kisérő, különösen az erdőben. Nyom és aggaszt öntudatlanul.

A beállott sötétséggel megkezdődött a tropikus erdőknek sajá-
tos élete. • ' . •

Csörtetés, zörej, mozgás és sivítás hangzik minden oldalról.
Néha-néha felhangzik egy távoli mennydörgés, a zsákmányra induló
fenevadak ordítása és üvöltése.

Az orvos most már lassan és a kidőlt fatörzseken, meg a
keresztülhúzódó gyökereken minduntalan megbotolva, folytatta útját.
Hiába tagadta önmaga előtt, — félt és a sötétben egyedül járó
emberek kisérőjéhez: a fütyüléshez folyamodott. . •

Milyen furcsa helyzet: egyesegyedül az erdő rengetegjében,
köröskörül a rejtelmes, félelmes és ismeretlen hangok; minden ziz-
zenés, sivítás és csörrenés egy-egy ismeretlen ellenségnek a vészt-
jelző kiáltása; előtte a hosszú út, a melynek a vége kétségbeejtően
bizonytalan; szemei előtt az eltorzult arczú, vonagló fiatal nő,
mellette a szétzúzott agyú tébolyodott. A szive hevesen dobog a kiállott
izgalmaktól és a környező veszély tudatától, és hogy elnémítsa
magában a félelmet, hát fütyül!

Hirtelen ágrecsegést és levélzörgést hall maga mellett a köz-
vetlen közelben. Egy sötét alak ugrott át a széles mocsáron. Kezé-
ben megsuhogtatott valamit és a következő pillanatban az orvos
érzi, a mint a dereka körül tekerőzik a kidobott kötél, a melynek
a végére kötött vasgömb erős, fájó ütést mért a mellére.

Még a kötél kidobása előtt, a mint ugyanis a zörrenésre meg-
fordulva, megpillantotta a rablót, meglepetésében öntudatlanul föl-
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emelte a jobb karját. így ez most szabad volt, míg ellenben a- bal
karja le volt szorítva a derekához a kidobott kötél által. Mint a
kígyó, a mely áldozatát akarja összezúzni, szorította a derekát a
körülcsavarodó kötél.

Másodpercznyi habozás nélkül, nem is annyira öntudattal, mint
inkább gépiesen, villámgyorsan kirántotta a revolverét és elsütötte,
mielőtt a rabló még egyet ránthatott volna a kötelén. A rabló muk-
kanás nélkül rogyott össze élettelenül.

A lövésre mintha életet nyert volna az egész környezet, mintha
a közelben lappangó állatok, madarak, hüllők és rovarok száma
megtízszereződött volna, oly csahogás, huhogás és sivítás támadt
egyszerre. De csak pár pillanatra és aztán elcsendesült minden.
Nyomasztó, rejtelmes csend állott be, mely kínosabb és félelmesebb
volt az előbbi zajnál.

A fiatal orvos csaknem megdermedve az ijedtségtől, állott azon
a helyen, a melyen megtámadtatott. A derekán még szorított a
kötél, a melyet csak a véletlen, az elhagyatottaknak védangyala
hárított félre az útjából. Néhány ujjal feljebb vagy lejjebb és most
megfojtva, vagy mint lábainál megkötözött áldozat, tehetetlenül
feküdnék a megtámadás színhelyén.

Leoldotta derekáról a zsineget. Bambuszból volt sodorva, végén
ökölnagyságú kődarabbal. Az ismert gyilkoló eszköz, melylyel az
erdei rablók, a személyes megtámadáshoz gyáva malayok szokták
áldozataikat legyilkolni. A kötelet rendesen az áldozat nyaka vagy
lába köré szokták dobni. Az előbbi módszernél, a melyhez gyakor-
lottabb kéz szükséges, a megtámadottat azonnal ártalmatlanná teszi
a fojtogató kötél, míg az utóbbinál csak a lábairól rántja le a támadó.
A letepert ellenséggel aztán könnyen el lehet bánni.

Önbizalmában erősen megingatva, elszorult torokkal és hevesen
dobogó szívvel folytatja útját. Most már az irányt is elvesztette.
Arczán érezte lefolyni az izzadtságot, lábai reszkedtek. Nem tudta,
merre folytassa útját, jobbra vagy balra? Menjen vaktába előre vagy
térjen vissza a magános bungalowba! Nem, oda nem; inkább előre.

A fák törzseit összekötő szövevényes indákon és folyondáron
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csak megerőltetéssel tudott átvergődni. Minduntalan keresztül fekvő
korhadt törzsek és letört ágak állták el az útját. Köröskörül fel-
hangzott ismét az a rejtelmes, sajátságos zörej és zaj, mely csakis
a forró égöv rengetegeinek oly sajátságos tulajdona. A sudarakról
lehangzott a lépések zajára felriasztott majmok makogása, a felvert
madarak sivítása és huhogása, a fatörzsek körül csavarodó
kígyók sziszegése, a menekülő óriás denevérek kisérteties su-
hogása.

Még nem volt elég. Az égboltot csaknem tökéletesen elborító sűrű
lombozat közül átczikázik a vakító villámlás. A dörgés és ropogás
olyan közelről hangzik, mintha a felhők a fák koronáján ülnének.
Megered az eső, az Egyenlítő zúgó zápora, a mely nem sugarak-
ban, hanem összefolyó óriási víztömegben zúdul alá. Lehajtja a
magas pálmák sűrű koronáját és leveri a fákról az emberfej nagy-
ságú gyümölcsöket.

Koromsötétség állott be. Az ingoványos, süppedő talaj enged
a lábnyomásnak és a megkínzott ember térdig süpped az elkorhadt
törzsek és rothadó levelekből keletkezett zsombékokba. Arczát, mellét
és karjait karczolja a szúrós tövis és fölhasítja az erős folyondár.
Ruhája foszlányokban lóg le róla és végigfoly rajta a nehéz munka
izzadtsága, meg a szakadó zápor.

Kimerülve, ellankadva rogyott le egy fatörzsre. Lemondott
minden reményről, minden további küzdésről. Úgy is hasztalan
volna. A fáradtság, éhség és az izgalmak végképen kimerítették.
Tikkasztó szomjúságát enyhítette némileg az eső meleg vizével.

— Ez tehát a vég, sóhajtott. Ez a küzdésnek, akaratnak és
elszántságnak a véghatára. Befutottam a pályámat, bevégeztem az
életet, a végnél vagyok. A fényes, boldog jövő itt végződik az
őserdőben. El kell pusztulnom a vadonban, hogy táplálékul szol-
gáljak a ragadozó bestiáknak meg a hangyáknak, mint egy kimúlt
majom, a melyet agyonharapott egy mérges kígyó. Elrothadni a
rengetegben ezzel az évszázados korhadt törzszsel, ezekkel a rot-
hadó gyümölcsökkel és lehullott falevelekkel, hogy aztán maga-
sabbra nőjjön vagy tíz szál fű! . . . Istenem! mit vétettem, hogy
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ily keservesen büntetsz ? Miért is mentem el hazulról, miért hagytam
ott csendes, boldog otthonomat! Istenem, miért vertél meg a vágy-
gyal, a nagyravágyás átkával! . . . Szegény édes jó anyám! Tudom,
ti vártok engem, ti imádkoztok érettem. Vártok engem, mint én
vágytam a boldog nap után, hogy visszatérjek hozzátok, körötökbe.
Azok a boldog napok hiú vágyak, balga remények! Milyen szépnek
képzeltem a jövőt! . . .

— Eh mit kesergek itt, mint a megbüntetett gyermek! Talán
még sírtam is egy kicsit? Szégyen, leülni és pityeregni! Rajta,
előre! Ha eddig el nem estem, kibírom ezután is. Hiszen nincs
pisztoly a homlokomnak szegezve, sem kötél nem szorítja a dere-
kamat! Eltévedtem, hát olyan nagy baj az? Én vagyok az első
ember, a ki eltévedt az erdőn? És ha úgy is lenne, megadjam
magamat már most, a míg még van bennem egy kevés erő, egy
kis ellentállás? Miért ne harczoljak tovább, miért ne próbáljam meg
a kivergődést? Megyek addig, a míg bírom tagjamat, a míg kifogy
a lélegzetem, a míg össze nem rogyok. Ezt a sorsot, ezt a véget
akkor is megtalálom. Rajta, előre, ne csüggedj! ... .•

A lesújtó elcsüggedés helyet adott a férfias elhatározásnak, a
mindent koczkáztató elszántságnak. Tagjai visszanyerték az erőt,
szive a bátorságot. Felugrott és tovább ment. Az eső megszűnt;
zavartalan, néma csend köröskörül és sűrű sötétség.

Végigtapogatózott a fák között és a mohos oldalukról meg-
tudta az északnyugati irányt és így kiszámította az északkeletit, a
mely felé tartania kellett. Vállaival és mellével hatolt be a sűrű
szövevénybe, kezeit véresre tépve az erős folyondár: vérrel vegyes
izzadtság folyt rajta végig. Nem látott semmit, nem tudott semmi-
ről, nem érzett semmit. Csak haladt előre, irány, terv és czél nélkül,
mint a küzdtéren szisztematikusan felbőszített bika, a mely a matador
késével a nyakában rohan, öklei és zúz mindent, míg összerogy
és meghal. Ugyszólva rohant előre. A kétségbeesés megtízszerezte
erejét, tört és zúzott, átugrott az akadályokon és futott, a hol néhány
lépésnyi szabad térre jutott.

A sűrű rengeteg kissé ritkulni kezdett; a lombok között már



ÉSZAKI VENDÉGEK SINGAPURÉBAN.





RANGÚMTÓL SINGAPUREIG 393

látható volt néhány ragyogó csillag: neki mindmegannyi „szende
fényű szép szövetnek".

Új, jól ismert hang ütötte meg a füleit: a tenger mormogása,
a parton megtörő hullámok zajlása.

És a mely pillanatban megpillantotta maga előtt a tengert, ugyan-
abban a pillanatban — lezuhant néhány méternyi mélységbe.

Az országúira esett, a mely az erdő és a tenger között húzó-
dott végig. A zuhanás erejét nagy mértékben csökkentette az előbbi
eső, a mely felpuhította a talajt. Mindazonáltal súlyosan megütötte
magát.

Fel akart emelkedni, de nem tudott. Minden tagja fájt és el
volt zsibbadva. Különösen a bal lábán, a bokájában érzett heves
fájdalmakat. Ott szenvedte a legnagyobb zúzódást. Néhány perez
múlva, összeszedvén minden erejét, feltápászkodott és biczegve foly-
tatta útját. Csak most vette észre, mekkorát tévedett az irányban.
A mennyire a fák mohos oldaláról kiszámíthatta az északnyugati
irányt (tudvalevőleg a fáknak ebbe az irányba eső oldalai vannak
legdúsabban benőve mohával), azt hitte, hogy az erdőn keresztül-
vergődve, Tandsong-Prioknál, a hadi kikötő közelében fog kijutni,
mialatt a város és elővárosok balkézt fognak elmaradni.

Ellenkezőleg történt. Mindazok a faluk, Kamponglama, Dsaka-
tara, Gunagsahari jobbra maradtak el és így Tandsong-Priok helyett
annak éppen az ellenkező oldalára, kiindulási pontjától északnyu-
gatra jutott. Tehát még jóval messzebb, mint a hol a hajóról kijö-
vetele alkalmával a csónakból kiszállott.

Hogy innen az „Albatroszra jusson, vagy gyalog kelletett
volna végigmennie a tengerparton, míg a hadihajók kikötőjéhez,
Tandsong-Priokhoz ér, vagy pedig itt csónakba kellett szállnia és
végig eveznie az egész kikötőn.

A hosszú utat gyalog megtenni, sánta lábbal, kimerültén, arra
gondolnia sem lehetett. Kocsik ezen a vidéken, ilyen időben —

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 50
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órája éjfél utáni kettőt mutatott — soha sincsenek. Az előtte fekvő
kereskedelmi kikötő tele volt a legkülönbözőbb járművekkel. Több-
nyire kisebb rangú gőzösök voltak, melyek a közelfekvő szigetek-
kel tartják fenn a közlekedést. A karcsú gőzösök között tömérdek
dzsunke, a khinaiak otromba járműve, emelkedett ki hatalmas tat-
jával és görbe árboczaival.

Ezekről a hajókról segítséget hívni lehetetlen volt, miután a
sekély vízállás miatt a hajók a parttól nagyon távol horgonyoznak.

Nem maradt más hátra, mint a parton kikötött csónakosok
egyikét felszólítani, hogy vigye hajójára, jólehet tudta, hogy ilyen
csónakutazás ebben az időben, ilyen csónakossal nem egészen
veszélytelen.

Valamivel lejebb, ott a hol a várost átmetsző csatorna ömlik
a tengerbe, talált is néhány khinai kulit, a kik sampanjaikban
heverve vártak a véletlenre.

Beszállás előtt az orvosnak volt annyi előrelátása, meggyőződni
a felől, hogy csak egy ember legyen a sampanban. Tudta tapasz-
talatból, hogy az eltűnt idegenek közül már nem egy lelte halálát
ilyen sampanban.

Ezek a kulik, a sampanok evezősei, a mennyire gyávák más-
különben, éppen oly alattomos gyilkosok, ha a körülmények meg-
engedik.

Ezrével meg ezrével élnek a kikötőkben, a hol többnyire semmi
ellenőrzés alatt sem állanak, Sanghai, Honkong, Saigon és más
ezekhez hasonló rendezett viszonyú kikötők kivételével. Ezekben a
városokban a parton, vagy a beszálló hídon álló rendőr feljegyzi a
sampan számát, valamint a csónakba szállónak a nevét és a hajóét,
a melyre evezni akar. És mégis elég gyakran tűnnek el az idegenek.

Más kikötőkben azonban többnyire összezsúfolva, tömegesen
élnek. A nagyobb csónakokon 8—10 személyből álló családok élnek,
a melyeknek tagjai néha egész életükben el nem hagyják a csó-
nakot. Ezeken születnek és ezeken halnak meg.

A kisebb sampanokon egyedül élnek. Számuk nincs, nevük
sincs; vannak köztük némelyek, a kik nappal csónakosok, esetleg
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teherhordók, éjjel pedig rablók és gyilkosok. Ha félnek, meghunyász-
kodnak és alázatosak, éjjel azonban, ha egyedül van a zsákmány,
gonoszok és ravaszok.

Némelyiknek kettős fenekű csónakja van. Az evezőpadon ül
az egyik, mutatva a bizalomgerjesztő „egyes számot", mialatt lenn,
a fenék alatt elrejtve hasal a második. A mint aztán a csónak kiér
a kikötő elhagyatottabb részére, a fenék egyszerre felemelkedik és

KÍNAI SAMPANG.

a meglepett utas megfojtva vagy a gyiloktól leszúrva a tenger
fenekén leli sírját.*

Egy ilyen „bizalomgerjesztő egyes sampanba" szállott az orvos.
A szélesvállú, meztelen kuli álmosan pislogva emelte fel lám-

páját és segített beszállani a biczegő utasnak.
Ez megjelölte hajóját — helyesebben az irányt — és leült a

csónak hátulsó padján kiterített mocskos rongydarabra. A csónakos
vele szembe; kezeibe vette az evezőket és a csónak megindult.

* Azok a viszonyok, a melyeket itt a hollandi orvos, dr. J . . . . D . . . .
előadásához híven mondok el, nagyjában és igen sok részletben tényleg ilyenek voltak
abban az időben, a mikor ez az eset vele történt. Felesleges azonban megemlítenem,
hogy azok a viszonyok azóta lényegesen változtak és hogy ma éhez hasonló kalandos
történetek aligha megtörténhetnének.

50*
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A kereskedelmi hajók sűrű tömegben feküdtek közel egymás-
hoz. A csónak útjától balra, a tenger felé maradtak el. Köztük és
a Tandsong-Prioknál horgonyzó hadihajók között mintegy két
tengeri mértföldnyi terület feküdt.

A hollandus a csónakba szállás pillanatától kezdve szemmel
tartotta a khinait. Meggyőződött felőle, hogy a csónaknak nincs
kettős feneke és a revolverében is bízva, biztonságban érezte magát.
Utóvégre is nem minden kuli gyilkos is. — Egy kutyával még
fölveszem a versenyt, gondola magában, de azért vigyázott magára.

A khinai szemben ült vele, háttal a czél felé. Közte és a kuli
közt még két pad feküdt keresztben a csólnakon. A khinai izmos
kezeivel mélyen sülyesztette be evezőit és a csónak gyorsan sik-
lott a sima víz tükrén.

Mint minden khinai evezős, mélyen előrehajolt az evezők
bebocsátásánál és éppen olyan mélyen hátradőlt a kirántásnál.

Köröskörül néma csend. Egész útjokban egyetlen csónakkal
sem találkoztak. A tenger tükre sima volt, miután a zápor után
még a hullámzó tenger is le szokott csendesülni. — Hirtelen, mint
a zsákmányra ugró tigris, felpattant a khinai. A mély előrehaj-
lásnál elbocsátotta a két evezőt, egyetlen lépéssel a hollandus mel-
lett termett; egyik kezével torkon ragadta, a másik kezével kihúzta
kését az övén lógó bőrtokból s lesújtott vele.

A megtámadott orvos visszadőlt az erős rohamtól. Állat erősen
leszorította a mellére, hogy a rabló a torkához ne férjen; bal-
kezével feltartotta a lesújtó kart és jobbjával a revolverét kereste.

Az átkozott táska be volt gombolva! Minden tized másod-
percz a halál lehet és a táska be van gombolva. A kigomboló kéz
pedig reszket a dühtől, a rettegéstől, a rettenetes felindulástól.

A khinai három-négyszer sújtott le hosszú késével. Az orvos
a vállára és mellére irányzott szúrásokat félreterelte ugyan feltartott
baljával, de valamennyi felhasította a bal karját. Az állat csaknem
szétmarczangolta a rabló, a mint kezével a torkához akart jutni.
Irtózatos küzdelem támadt közöttük. Néhány másodpercz múlva
— mindannyi egy-egy évszázad — künn volt a revolver és a követ-
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kező pillanatban élettelenül bukott a rabló széles nehéz testével a
megtámadottra, a kinek a ruháján végig folyt a szétlocscsant agy
meg a vér.

Undorral dobta le magáról az utálatos terhet, Határtalan dühé-
ben, véghetetlen megvetésben rárohant az orvos a mozdulatlanul
fekvő testre. Meg volt fosztva minden emberi érzelemtől; vak dühvei,
a kétségbeesett küzdelem után a győztes bestia szétmarczangoló
dühével rohant a holttestre.

— Te féreg! Te hyéna! Te mocskos bestia! Még te is!?
És minden szónál a holttest koponyájára ütött revolvere agyával.

Darabokra törte. Szétzúzta a még megmaradt részt és aztán vissza-
hanyatlott a helyére, csaknem ájultán.

Minden tagja fájt. Lába sajgott az előbbi zuhanástól és bal
karja a vágásoktól csaknem szétroncsolva lógott le.

— Ide hozzám! Segítség!
Eredménytelenül, mint a sivatagon, hangzott el a vészkiáltás

a néma éjben. Ismételten kiabált, ordított; hasztalanul. A csónak
úgy lebegett a víz szinén, mint a szárnyaszegett madár.

Úgy a hogy, bekötözte a sebeit és leoldott revolverének a
szíjával megállította a vérzést. Jobb kezébe vette az egyik evezőt és
a hadi kikötő felé evezett.

Az előárboczokra felvont jelzőlámpákat már tisztán kivehette.
Alig volt a hajóktól mintegy ezer méternyire. Csak addig akarta
vonszolni magát, míg a hajókhoz halltávolba jön.

Kínosan, nagy gyötrelmek között evezett tovább. Ki akarta
dobni a csónakból az utálatos terhet, de nem volt hozzá ereje. Csak
a végmegfeszítéssel tudta tartani kezében a hosszú evezőt.

„Albatros! Albatros!" kiáltotta teljes erővel, a midőn már ki-
vehette a hadi hajók körvonalait.

— Albatros ! Albatros !
— Csónak ehoé! — felelt az őrszem a legközelebbi hajóról.

— Az „Albatros" volt!
— Ide hozzám! Segítség! Meg vagyok sebesítve. Meg vagyok

bénítva! Segítség!
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Rövid idő múlva hallotta az evezők csapásait. Azt a szabatos,
kimért és erőteljes evezőcsapást, melyről már messziről meg lehet
ismerni a hadihajók csónakjait.

Néhány perez múlva mellette volt a fehér csónak. A derék
matrózok meghökkenve, mint egy kisértetre néztek a megtépett
alakra. Alig hittek szemeiknek. Ez legyen az „Albatros" orvosa?

Átvették magukhoz a csónakba, magukhoz csatolták a sampant
és a hajóra eveztek. A sebesültet felvitték a fedélzetre. Borzasztó
látványt nyújtott. Arcza és teste föl volt karczolva, meg volt tépve,
a ruhája szerteszét tépve. Tetőtől talpig lucskosan, sárral és vérrel
fedetten; béna lábbal, szétmarczangolt karral feküdt a fedélzeten.
A matrózok szánalommal néztek reá. — Mit álhatott ki, mennyit
szenvedhetett szegény.

Gyorsan előhívták a szomszéd hajó orvosát. Ezalatt a sebe-
sültet levitték a kabinjába; leszedték a rongyait, megmosdatták és
bekötözték a sebeit.

A hajón ugyanis már nyugtalanul várták órák óta. Tudták,
hogy éjjelre haza kell jönnie okvetlenül, a parancsnok határozott
parancsára. Miután nem tért haza, sejtették, hogy baj érte. Elve-
szettnek hitték és már megtették az előkészületeket a keresésére.

És íme, most itt van, éjféli három órakor. Igaz, hogy egy kicsit
megtépve, de legalább itt van.

Az álmából felköltött parancsnok oryan örömmel fogadta,
mintha elveszettnek hitt gyermeke tért volna haza.

Elhalmozták kérdésekkel, míg aztán közbeszólott az orvos:
— Hagyják most, uraim, hadd pihenje ki magát. Úgy látszik,

van oka bőven a pihenésre. — — —
Még hetekkel az eseményteljes éj után, súlyos betegen feküdt

Batávia egyik kórházában, a hova már másnap átszállították. Később,
midőn némileg magához tért, visszahozták a hajóra, a mely Batáviát
elhagyni készült.

Singapureba érve, ismét kiszállították a szárazföldre, mert sokkal
gyengébb volt, semhogy megtehette volna a fáradalmas óceáni
utakat vagy szolgálatát elvégezhette volna.
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így találtuk mi Bukit-Timahban ott tartózkodásának ugyan
már második havában, de még olyan állapotban, hogy nem egy-
hamar volt kilátása elhagyhatni aequatorális üdülőhelyét.

A mint a batáviai rendőrség később kiderítette, mind ezeknek
a gyötrelmeknek, meg átküzdött veszélyeknek egy egykori portugálus
hajóskapitány volt az oka, a ki a Batávia és Surabaya közti vidé-
keken parancsnokolt egy kisebb fajtájú gőzhajót.*

* A hollandus orvos esetének leírásában híven, annak közléséhez tartottam maga-
mat, a minek reprodukálása a helyi viszonyokkal való tájékozottságom folytán vált
lehetségessé s bőven kiterjeszkedtem azokra az apróbb részletekre — sőt a párbeszé-
dekre is — amelyeket Dr. J. . . . D. . . . nekünk elmondott. De éppen azért, mert
híven az előadáshoz tartottam magamat, szükségesnek tartom a közlemény első részé-
hez, t. i. az „őrült"-tel való eseményhez kis megjegyzést fűzni.

Az elmebetegségeknek ilynemű formája, mint a hogy az abban le van írva —
legalább Európában, t. i. a mérsékelt égöv alatt — ismeretlen. Mi nem ismerjük az
elmebetegségeknek egyetlen formáját sem, a melynek kórképe vagy tünetei megegyez-
nének az említett „őrült" magaviselete által „külölt" tünetekkel.

Az idegen férfinak rafflnált fondorlattal elkészített terve, a mely okvetlenül fegyel-
mezett gondolkozásra vall és kizárja a dissimulatiót (a nő előzetes lekötözése, a csónak
és kocsi kirendelése, a cselédek eltávolítása, a kocsi eltűnése a kellő időben stb.),
továbbá az arczizmok és a gesztusok közötti ellentét, az izgatottságot nyomban követő
nyugalom és viszont, — mindez nagyon homályos és az általunk ismert kórképek'
egyikének sem felel meg.

A túláradó szóbőség ilyen tartalommal és ilyen logikai összefüggésben, az eroticus
indok, a kannibális követelés egy harmadik személytől stb., mindezek zűrzavaros dolgok
ugyan, de az elmekórosok modorának egyetlen-egyikével sem egyeztethetők össze.
Egyetlen mozzanat: a milliókkal való dobálózás felel meg a paralyticus elmebeteg
határokat nem ismerő nagyzásának.

Erre a megjegyzésre orvosi mivoltomnál fogva érzem magamat indíttatva, a
melyet hollandus kollegámmal szemben sem mulasztottam el annak idején megtenni.
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Singapure és Batávia közötti utunkon először volt alkalmunk
meggyőződni, hogy a franczia hajókról szálló hírek némely tekin-
tetben nem túlzottak. Singapurei tartózkodásunk ugyanis négy
napra volt tervezve, a British India Cmp. „Bihará"-ja azonban csak
egy napot töltött Singapureban, miután a főberakodást akkor végzi
el, ha Jáva, Celebes és Borneo szigetekről visszatérő útján ismét
horgonyt vet Singapureban. így történt, hogy Singapureból Batá-
viába a Messageries Maritimes ,,Calédonien" nevű hajóján keltünk
át. A hajó ugyan a társulat elsőrendű hajói közé tartozott, mégis
volt rajta egy s más kifogásolni való. Igen kellemetlen volt például
az a berendezése, hogy a szalon nem a fedélzeten volt, hanem
lenn az első emeleten, jobbról és balról pedig az elsőosztályú
fülkék vették körül. A fülkék ajtói közvetlen a szalonból nyílot-
tak. Eltekintve tehát attól, hogy a rosszul szellőzött szalonban
állandóan nehéz-volt a levegő, a tenger-beteg utasok nyögdécselése
és a csúnya betegség egyéb tüneteinek hangos megnyilvánulása az
étkezés idejében nagyon kellemetlen ráadás volt.* Könyvtára alig volt;
néhány elavult hajózási és földrajzi mű hevert a polczokon, a melyek-
hez a kulcsot rendesen a főstewardtól (sztyuörd) kellett kikönyörögni.
A frissítőket, a melyek más hajókon ingyenesen állnak az utasok
rendelkezésére, mindannyiszor külön kellett kérni és elég drágán
megfizetni. Elsőosztályú utasok talán tizenöten vagy húszan lehet-
tünk, de a fedélzeten állandóan száz-százhuszan tartózkodtunk. A
franczia hajókon tudniillik az a szokás uralkodik, hogy a másod-
osztályra szóló jegygyei utazó utasok napközben az elsőosztályú

* A fülkéknek ilyen módon való elhelyezése személyszállító hajókon már egy-
általában nem szokásos.

51*
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fedélzeten tartózkodhatnak. Valószínű, hogy ezek a másodosztályú
urak máskülönben igen jól nevelt úri emberek voltak, a kikkel való-
színűleg az érintkezés is kellemes lehetett. Sajátságos módon azonban
itt, az elsőosztályú fedélzeten nem úgy viselkedtek. Mintha okvetlenül
azt akarták volna bebizonyítani, hogy ők — bár másodosztályú uta-
sok — de azért éppen olyan urak, mint az első osztályúak. És hogy ezt
kimutassák, hát sokan közülök igen szerénytelenül viselkedtek. Az
egész eddigi utunkon sohasem volt annyi személyes összeütközés
az utasok között, mint ezen a két napi rövid úton Singapure és
Batávia között.

Az indulás napját követő reggelen kis ártatlan incidens kap-
csán maga a parancsnok is hozzájárult, hogy a hangulat és az
egyetértés megzavartassék. A helyzet megértésére nézve szükséges-
nek tartjuk előrebocsájtani, hogy az elsőosztályú utasok között
csak három nő volt; egy hollandiai nő Batáviából a leányával,
egy körülbelül húsz éves kisasszonynyal és egy középkorú nő,
saját bevallása szerint az „antialkoholisták ligájának vándorpapnője".
Az indulás napját követő reggelen éppen a reggelinél ültünk a
szalonban, a mikor megnyílik három kabinajtó és a két hollandi
úrnő meg a papa a szalonba lépnek. Tényleg kissé meglepően vol-
tak öltözve mind a hárman. Ámbár mi férfiak épenséggel nem
ütköztünk meg a furcsa viseleten, azért határozottan furcsának és
teljesen szokatlannak tartottuk az öltözködésnek azt a módját, a
melyben „mynheer" és családja a reggelinél megjelent. A batáviai
úr kosztümje ugyanis nagyon vékony hálóingből és ugyancsak
fehér, meg nagyon lenge, mondhatni átlátszó szövetből készült
nadrágból állott; mezítelen lábain nagyon kivágott papucsokat viselt..
A mynheeren nagyon meglátszott, hogy ezen a három ruhadara-
bon kívül épenséggel semmi sincs rajta. Az úrnők megjelenése
még szokatlanabb látvány volt. Mind a kettő rövid ujjú, nyitott,,
éjjeli blúzt viselt, a mely a megtévesztésig hasonlított a mi asz-
szonyaink szokásos hálóingéhez: a derekuk körül szines nagy-
koczkájú vászondarab volt csavarva, mezítelen lábukon pedig mélyen
kivágott papucs. A hajuk teljesen szabadon lógott a vállukra. A.
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ruházatuk roppant lenge, átlátszó szövetből állott és egészen „test-
hezálló" volt. Az idősebb úrnőnél meglehetősen terjedelmes idomok
tűntek elő, a leánynál pedig szép alakú formák.

A batáviai család a hollandusokat jellemző bámulatos nyuga-
lommal ült az asztalhoz; az asztalnál ülő társaság pedig, a mely-
ben az emiitett hollandi családon kívül más hollandus nem volt
érdeklődéssel nézte a teljesen szokatlan öltözetben megjelenő három
alakot. A túlmolett amerikai nő azonban, „az antialkoholista liga
papnője", egyszerűen magánkívül volt a felháborodástól, az —
elszörnyedéstől. Mérgesen ugrott fel az asztal mellől —-• előbb azon-
ban még felhörpintette a pohár absinthet — (mint antialkoholista
papnő elvileg csak absinthet ivott) és a parancsnokhoz futott, hogy:
mentse meg a társaságot ettől „a hallatlan botrányos látványtól".
És a „Calédonien" parancsnoka tényleg megtette, hogy a hollandi
családnak megtiltotta a „megbotránkoztató" viseletet. Hasztalan hivat-
koztak mynheerék arra, hogy ők abban a ruházatban jelennek meg,
a melyet Holland-India területén élő összes hollandusok viselnek
reggeltől a dinner idejéig és hogy éppen azok vétenek a mynheerék
földjén dívó szokás ellen, a kik nem ilyen kosztümben jelentek
meg. Hasztalan. „Monsieur Le Capitain" kijentette, hogy a míg ő
a parancsnok, addig ezeket a hullandus „ízetlenségeket" franczia
„territoire"-on meg nem tűri. Tessék „czivilizált" emberek módjára
megjelenni és „ne botránkoztassák meg a „Calédonien" p. t. utazó-
közönségét". A p. t. utazóközönség két pártra szakadt; „mynheer"
és „franczia" pártra. A pártok ellenséges hangulattal viselkedtek
egymás irányában a tifíinig, a mikor is a hollandi család — esti
toiletteben jelent meg. Ugyanis nem számítván erre a „barbár"
franczia tilalomra, nem is hoztak magukkal — közbeeső ruházatot.

Ezenközben a „Calédonien" nyugodtan folytatta útját a kitűzött
czél felé. Még az indulás éjjelén metszettük az Aequatort, még
pedig tekintettel az elképzelhetetlen tömegekben hulló esőre meg
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a késő éjjeli órára, a legcsekélyebb szertartás nélkül. („Mirevaló is
lenne", jegyezte meg a túlmolett amerikai papnő; „ilyen késő este
úgy sem — látnók az Aequatort".) Az út csaknem egész idő alatt
a szárazföld közelében vezetett. A Banka-szorosban — azon a
keskeny vízszalagon, a mely Banka-sziget nyugoti és a hatalmas
Sumatra-sziget délkeleti partja között fekszik, — helyenkint olyan
közel jártunk a szoros két oldalát alkotó partokhoz, hogy vagy
jobbra vagy balra gyönyörködhettünk a rendkívül buja növényzet-
ben. A közbeeső számos apró sziget is el volt borítva a páratlan
gazdagságú növényzettel. A partokat rendesen a melancholikus
benyomást keltő kókuszpálmák szegélyezik, a mi pedig ezeken belül
van, az formálisan összefolyó bujazöld lombozat és a távolból
egyetlen tömör falnak látszik. Ugyanilyen dús növényzet borítja
mindazokat a rengeteg terjedelmű szigeteket, a melyekből Hollandia
gyarmatai állanak. Pedig mekkora területekből áll ez a gyarmat-
világ és mekkora óriási kincseket termelnek a parányi anya-ország
számára. Hatalmas területükkel, arányosítva a parányi anya-ország-
hoz, emlékeztetnek az összetöpörödött anyókára, a kinek egész
csoport hatalmas szál fiai vannak. Itt van például jobbra tőlünk a
hatalmas Sumatra, a mely a körülötte fekvő számos szigettel együtt,
mint például Bandsak, Pingi, Batu stb. négyszáznegyvenezer négy-
zetkilométer terjedelmű,* balra tőlünk a kolosszális Borneo, Grön-
land és Uj-Guinea után a legnagyobb sziget a világon; a területe
ugyanis hétszázharminczötezer négyzetkilométer. Borneotól keletre
a szintén hatalmas Celebes, több mint kétszázezer négyzektilométer
területtel. Az öreg anyóka legkisebb — de legértékesebb — gyer-
meke, Jáva szigete is rengetegül felülmúlja az anyát, a kis Hollan-
diát. Ennek a területe csak harminczkétezer ötszázharmincznyolcz
négyzetkilométer, Jáva szigeté pedig százharminczegyezer hatszáz-
harminczhárom négyzetkilométer. Nagyban emeli a gyarmatok érté-
két az, hogy eltekintve a hasznos növényektől és a nemes vagy
másképen értékes érczektől, emberekben sem szegény. Ez utóbbi

* Összehasonlítás kedvéért megemlítjük Magyarországot, a melynek a területe
— sajnos — csak háromszázhuszonötezer négyzetkilométer.
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kincsében — az emberekben — azonban nem egyformán gazdag.
Mert míg például a legnépesebb szigetén — Jáván — a huszonöt
milliónyi lakosság olyan sűrű, hogy egy négyzetkilométerre két-
száztizennyolcz ember jut, Borneoban már csak két ember jut egy-
egy négyzetkilométerre.

Jóllehet a gyarmatokat benépesítő lakosok nagyjában egyetlen
nagy fajhoz — a malayhoz — tartoznak, mégis felsorolhatatlan
számú törzsekre és osztályokra esnek szét. így például Sumátrán,
az igazi malayokon kívül élnek a batták, alak és kubuk, meg
ezeknek a keverékei: lampongok, palembangok, ácsinok; nem is
számítva a sok ezerre menő khinaiakat, hindukat és tamulokat.
Borneo őslakói a dajakok, Celébesé a mankásszárok, mincsasszák
és bugik; Jáván pedig — a hol egy-két nap múlva személyesen
ismerkedünk meg a lakossággal — főképen javánok, sundánok és
madurák élnek. Eközt a sokféle eredetű törzs közt van néhány,
a melynek egészen különös sajátsága van, mondhatni „passziója",
így például a Sumátrán élő batták még ma is utaznak egy kissé
az emberhúsban. Természetesen tisztán — vallási indokok alapján.
(Megjegyzendő, hogy a lakosság malayi törzseinek túlnyomó része
mohammedánus; a batták bálványimádók). A batták vallása ugyanis
előírja, hogy az „éjjeli tolvajokat" (a „nappali" tolvajok nem esnek
ebbe a rubrikába), a hadifoglyokat meg a — házasságtörőket fel
kell falni, hogy még a magjuk is kipusztuljon. A batták kannibaliz-
musa vérlázító kegyetlenséggel történik; az áldozatból ugyanis még
annak életében vágják ki a kiválogatott testrészt és úgy nyersen
eszik meg.

Kedves nép a borneoi dáják is. Különben szelíd természetű és
jórávaló emberek, de van egy rossz szokásuk. Tudniillik szenvedé-
lyesen gyűjtik az — emberfejeket, még pedig olyanokat, a melyeket
ők személyesen vágnak le a törzsről. Még pedig minden más ok
nélkül, csupán azért, hogy a kunyhójuk elé magas póznákra tűzött
trophaeumokban gyönyörködjenek. Nem lehetetlen, hogy ezen
gyűjtőszenvedélyük következtében hívják őket — „fejlevágóknak".

Hogy az orrszarvún, tigrisen, temérdek majmon, bivalyon meg
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a hétszázhetven madárfajon kívül — a melyek közé az ehető
fészket rakó „Collocalla" madár is tartozik — mi minden él és
terem ezeken a rengeteg területeken, azt felsorolni is nehéz, de
illusztrálásul elég lesz egyetlen statisztikai ténynek a megemlítése:
az összesen egy és fél millió négyzetkilométer területű gyarmatokon
olyan bőven terem a czukor, kávé, tea, rizs, khinahéj, dohány,
kopra (a kókuszdiónak szárított bele), indigó, muskátdió, fahéj,
gummi, guttapercha, sántálfa, továbbá arany, ezüst és czinn, hogy
ezekből átlag háromszáznegyven millió hollandi forint értékű árút
visznek ki évenként. (Egy hollandi forint annyi mint egy magyar
forint).

Hogy megérthessük azt, miképen jutott — hogy a hasonlatnál
maradjunk — az összetöpörödött anyóka ezekhez a hatalmas fiúk-
hoz, akkor megint a — portugállusoknál kell kezdenünk. (Hogy
az örökös történettel ne váljunk unalmassá, hát csak igen röviden
fogjuk elmondani.) A legelső európaiak, a kik „Insulinde" (a hátsó-
indiai szigetcsoport) földjére tették a lábukat, itt is a portugállusok
voltak, a kik Henriquez Lerne vezetése alatt 1522-ben jöttek át
rövid látogatásra Maiakkából, a mely város körülbelül a középen
fekszik az általunk már ismert Pulo Penang és Singapure között.
Ötven évvel később a portugállusok már élénk cserekereskedésben
állottak a benszülöttekkel, a térítők pedig már javában működtek.
(Hogy minő eredménynyel, az kiviláglik abból, hogy ma a lakosság
túlnyomó része mohammedánus.) Húsz évvel ezután már nyakukon
ült az ellenség, helyesebben a konkurrens: megjelentek a hollandusok,
a kik hamarosan megalapították azt a híres és rengeteg nagy
„szövetkezetet", a melyről már oly sokszor tettünk említést, tudni-
illik az „Egyesült Kelet-indiai Társaságot". A hollandusok sokkal
erélyesebben léptek fel a szigeteken, mint a portugállusok; mert
míg amazok egyetlen maradandó telepet sem hoztak létre, a hollan-
dusok letelepedésük második évtizedében már kiverték a dsakatrai
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szultánt ősi fészkéből, a melynek helyére az első hatalmas telepet
— a mai Batáviát -— építették. A hollandusok azon időben olyan
magasan állottak hatalmuk lajtorjáján, hogy egyelőre még az
angolok sem tudtak velők ezeken a szigeteken megmérkőzni; itt a
hollandusok maradtak az urak. A benszülöttekkel sokkal több baja
volt a hollandusoknak, mint az európai konkurráló nemzetiségekkel.
A maroknyi nép azonban olyan példátlan szívóssággal védte a már
egyszer elfoglalt területeket, helyesebben mondva, olyan rohamosan
terjeszkedett, — főképen Jáva szigetén, — hogy 1800-ban már
egyetlen benszülött fejedelem sem volt, a kit el nem űztek volna
az ősi birodalomból, vagy a kit nem tettek volna vazallusukká.
Egy-két szultánátust meghagytak a forma kedvéért, a mennyiben
ezek a szultánátusok a saját uralkodóik alatt élnek, a kik azonban
a valóságban nem egyebek, mint a holland-indiai kormánytól fize-
tett tartományi főnökök. Ilyen például a. dsoksakártai szultán is.
A mi időnkben az akkori „uralkodó" a következő nevű benszülött
fejedelem volt: Suhinám-Páku-Buwánár-Senápáti-Ing-Ugálágá-Negáb-
dur Ráhmán-Sahidin-Pánátá-Gává, a kinek kissé hosszadalmas és
könyv nélkül nehezen megtartható neve magyarul körülbelül annyit
jelent, hogy: ő Szentsége a Világ Szege, minden csaták legfőbb
Ura, a Könyörületes Szolgája, az egész világ Ura és Helyettes
Isten. (És mindezekért kap ,,ő felsége" a hollandi kormánytól nyolcz-
százezer forint évi díjat, szabad lakást a megfelelő férfi- és főképen

— női cselédséggel.)
A napóleoni hadjáratok idejében ugyan egy kissé ingott a

hollandusok talpa alatt Insulinde talaja (a korzikai oroszlán láb-
dobogása olyan rettenetes volt, hogy — mint valamely kolosszális
tűzhányó-hegy működésének a hatása — idáig eljutott az általa
létrehozott világfelfordulás, és ha még emlékszünk, a földgömb
túlsó oldalán, a Nyugot-Indiai szigeteken is megérezték .ugyanekkor
a napóleoni földrengést), de a párisi béke aztán elhajtotta a felle-
geket. A hollandusok nyugalmát megzavarni akaró — czápát, az
angolokat, elterelték innen, és a mint emlékszünk, akkor kárpótolták
magukat az angolok Hátsó-Indiával, illetőleg Singapureval.

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 52
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És azóta háborítlan nyugalomban élvezik a hollandusok a
rengeteg vagyont, uralják az egykor könnyű szerrel meghódított
népek milliót, elárasztják a földgömböt száz meg száz olyan árú-
czikkel, a melyek azóta a mi életmódunkban és háztartásunkban
akár mint élvezeti czikkek, akár mint tápszerek nélkülözhetetlen
tárgyakká lettek.

Október 2-án korán reggel értünk be a Batávia-i öbölbe, abba
a meglehetősen védett medenczébe, a melyet nyugotról az Oentoeng*
Dsáva, keletről pedig a Cap Cravang határol. Hogy ilyen későn érkez-
tünk be a kikötőbe, azaz hogy a „Calédoniennek" a Singapuretől
Batáviáig terjedő ötszázhuszonöt mértföldnyi útra ennyi idő kellett,
szintén nem nagy dicsőség a franczia M. M. hajóira. A „Calédonien"
meglehetős távolságban horgonyzott a parttól, a minek már nem a
„Calédonien" volt az oka, hanem Batávia kikötői viszonyai. Batá-
viának akikötője ugyanis rendkívül iszapos és nagyon sekély, annyira,
hogy még a bennszülötteknek kevéssé mélyjáratú járművei, a malayi
praok meg a khinai dsunkék is jó messzire a parttól kénytelenek hor-
gonyozni. Oka az eliszaposodásnak a Csiliong (Tji Liwong) folyó,
a mely a sziget déli részéről jőve, Batáviát éppen a közepén szeli
át és közvetlen a tenger partja előtt számtalan csatornát alkotva
ömlik a Batávia-i öbölbe. A Csiliong folyó temérdek homokot hoz
magával és mert a folyása lassú, a hullámoktól három oldalról
meglehetősen védett öbölben pedig a víz átlag csendes, ennélfogva
a Csilionggal hozott homok — a hordalék — közvetlen a város
előtt rakódik le és feltölti a kikötő medenczéjét.** Hogy ez a lassú

* Az „oe" u-nak olvasandó, mint például a „boer" annyi, mint búr; „Soera-
baya" annyi, mint Szurabája.

** Kicsinyben ugyanaz történik tehát a Csiliong torkolatában, a mi olyan óriási
mértékben történik a Ganges, az Amazon meg a Yangce-Kiang torkolatában. Tudni-
illik ezek a folyamok is — mint láttuk — rengeteg homokot és iszapot hoznak
magukkal. A míg a folyam gyors folyása tart, addig ezek a szilárd részek vele úsznak,
azaz suspendálva vannak a vizében; a mint azonban a torkolathoz érnek, a hol az
óceán álló vizében a folyam járása lassúbb lesz, míg végre egészen megszűnik, a vízben
suspendált homok meg iszap lerakódik. Ez a lerakódott homok hozza létre azokat a
rengeteg földterületeket, a melyek az említett folyók deltáját alkotják.
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munka az évek során mekkora változást tud létrehozni, annak
szembetűnő jelét láthatjuk éppen Batáviánál. 1700 elején Batávia
még közvetlen a tenger partján feküdt, a mit bizonyítanak az azon
időbeli térképek és még inkább azok az erődök meg ágyúütegek,
a melyeket a hollandusok akkor a kikötő védelmére építettek, a melyek
tehát nyilvánvalóan közvetlen a part szélére épültek. Ma azonban

BATAV1A. RÉSZLET A CSILIONG PARTJÁN.

Batávia már négy kilométer távolságban fekszik a parttól, az egy-
koron a part szélére épített erődök pedig szintén messze benn a
szárazon feküsznek. És ezt az óriási változást a kis Csiliong folyó
hozta létre', a melynek ártatlan lefolyásán meg sem látszik, hogy
évenként átlag hét-nyolcz méterrel tolja odább a tengert Batávia
mellől. Magától értetődik, hogy a „terület megnagyobbodásnak" ez
a módja éppenséggel nem volt a város előnyére. Sőt ellenkezőleg,
nagyon is hátrányára volt, mert a mint láttuk, a kikötőbe jövő

52*
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hajóknak két-három tengeri mértföld távolságban kell horgonyoz-
niok, a mely távolság úg3r a személyforgalom lebonyolítására nézve,
mint még inkább az árúk ki- és berakodásának végzésére nagyon
hátrányos.*

A tenger felől nézve nyoma sincs a városnak. A partot szegé-
lyező mangrove-erdő és bennebb a lombos fák olyan sűrűek, a
város pedig olyan messzire van a parttól, hogy az utas a kikötő-
ben horgonyzó hajókon, dsunkéken, a sampanokon meg praokon
kívül mitsem lát, a mi nagy városra engedne következtetni. Maga
a kikötő sokkal csendesebb és a horgonyzó hajók száma is keve-
sebb, mint a mennyit az ember itt találni remél. Meglátszik rajta,
hogy az északi konkurrens — Singapure — az előtérbe tolakodott
és hogy Batávia előbbi óriási forgalmának jelentékeny részét
elhódította.

Még a partralépés előtt, tehát már a partraszállító csónakban
észrevehető volt, hogy az eddigi viszonyoktól és a már megszokott
milieutól teljesen és lényegesen különböző viszonyok közé jutottunk.
Jóllehet a kikötő tele volt apró vízi járművekkel, a melyek között
olyan gyakoriak a khinai sampanok, mint például Singapureban a
khinai riksáhk, azért nem volt tolongás vagy tolakodás, és a
khinaiak nem kaptak „czopfba" az utasok bőre fölött. A sampan
alacsony falu lapos fenekű csónak, a melyen az utas számára fen-
tartott hely bambuszernyővel van borítva. Maga a csónak éppen
olyan tiszta, mint a milyen kifogástalan tiszta a kiszálló hely; az
a kocsi pedig, a melyre felszállottunk, hogy a weltewredeni „Hotel
des Indesbe" hajtassunk, szintén furcsa kis jármű volt. Az egy ló

* Újabb időkben ezen a nagy hátrányon lényeges változással javítottak. Ma már
a hajók nem Batávia előtt horgonyoznak, hanem némi távolságban a várostól keletre
Tandsong Priokban, a mely kikötő a mi időnkben kizárólag hadihajók befogadására
szolgált. Újabb időkben azt az egykori hadi-kikötőt óriási költségek árán megnagyob-
bították, kiépítették; körülvették védőgátakkal . olyan módon, a mint azt Madrasban
láttuk, a kikötőt pedig vasúttal összekötötték Batáviával, a melynek segélyével Tandsonk
Priok és Batávia között a távolság húsz percznyi útra redukálódott. Mi azonban még
a régi öbölben horgonyoztunk és jókora utat kellett megtennünk a ,. Calédonról" a
kiszállóhelyig.
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által vont kétkerekű kis kocsiban Jávának egyik speczialitásával
— a „sadok"-kal — ismerkedtünk meg. A kocsiba nem oldalról
kell beszállni, hanem hátulról; az ülése pedig közös, tudniillik a
a „zays" — a kocsis — meg az úr ugyanegy ülésen ülnek „dos-
á-dos", azaz háttal-háthoz. Kezdetben meglehetősen kellemetlen az

BATAVIA. HOLLANDI CSALÁDI HÁZ A „MOLENVLIET -BAN.

ügy; a makranczoskodó kis pony tudniillik csak úgy indul meg,
ha a zays egy darabig mellette fut és sajátságos gutturális hangon
mondott hízelgő meg beczézgető szavakkal biztatja. A míg a biz-
tatással vegyes futás tart, addig az egyedül álló utas persze a maga
részére billenti a mérleget, illetőleg a — sadokat és lelógó lábával
meglehetős komikus módon súrolja „Insulinde" puha földjét. Mikor
aztán a pony a hízelkedések folytán belemelegedett a futásba, a
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kocsis hirtelen felugrik a bakra, illetőleg a közös ülésre, a mire az
egyensúly helyreáll. Hogy az utas fehér zubbonya ily módon
igen közeli érintkezésbe jön az izzadó zays meztelen hátával, az
hozzátartozik az egyensúlyhoz.

Az utak és terek, a melyeken a szállodáig végighaladunk,
példásan tiszták. Az utak legnagyobb részét árnyékban tartják a
terebélyes nagy fák; a nagyobb térségeken két-három sorban is
állanak egymás mellett. A házak majdnem mind egyemeletesek,
hófehér falakkal, veres téglalépcsőkkel, zöld zsalugáterekkel, lapos
pléhtetővel. Valamennyi ház előtt széles szellős veranda, a mely
ugyanazt a szerepet játsza a hollandus-indiai családok életében,
mint a „patio" (páczió) a spanyol családéban; ez tudniillik az a
hely, a hol a család egész nap tartózkodik. Minden ház körül az
aprólékos részletekben is gyönyörűen gondozott parkok, virág-
ágyak, lúgosok és szökőkutak. Kivévén a tenger partján elterülő
üzleti negyednek — Ó-Batáviának •— a nagy forgalommal járó
zajos elevenségét, mindenütt nagy csend és előkelő nyugalom ural-
kodik, főképen Molenviletben, a mely negyedben kizárólag európaiak
laknak és ezeknek is a színe-java.

A Hotel des Indes külsőre alig különbözik az előkelőbb
magánházaktól. Ugyanolyan szép park terül el körülötte, ugyanúgy
indákkal befutott a tágas veranda; a cselédség itt is temérdek
és mindenek előtt példás csend és nyugalom. A meglehetősen
élénk idegenforgalomra berendezett szálloda pavillon-rendszerben
épült. A vendégek nem laknak egymás fölött vagy egymás alatt
és nincs közöttük rangkülönbség, a szerint, hogy valaki első-,
másod- vagy harmademeleti vendég: valamennyi vendége földszinten
lakik, s ennek következtében valamennyien egyformán urak. (Leg-
alább a vendéglős szemében.)

Hogy a „Calédonien" kapitánya és főképen az „antialkoholista
papnő" milyen igazságtalanul bántak el a velünk utazó hollandus
családdal, azt csak itt, a Hotel des Indesben láttuk, a mikor a
szálloda verandájára léptünk és megpillantottuk a verandán ülő
közönséget. Éppen reggelinél ültek a vendégek. Bizony ezek az urak és
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úrnők egy szálig úgy voltak öltözve, ahogyan a „Calédonieni" család
jelent meg a reggelinél: rövid zubbony (inkább ing) és rövid nadrág
volt az urakon, az úrnőkön pedig nyitott hálórékli, a „kabaya",
és bokán felül érő koczkás szoknya, a „sárong". Valamennyien
mezítláb, mélyen kivágott papucscsal, a nők nyitott hajjal. A gyer-
mekek hosszú hálóinget viseltek, a melynek az alsó része bugyogó-
szerűen volt felhúzva a lábszárakra. Ezt a rövid bugyogóban vég-
ződő hálóinget a leánygyermekek is viselik. Insulinden a leány még
akkor is gyermek, ha már — tizenöt tropikus nyarat élt keresztül.
Miután azonban a hollandus-indiai nő meglehetős korán érik és igen
gyorsan fejlődik, képzelhető, hogy hogyan fest egy tizennégy-
tizenöt éves jól kifejlett „leány-gyermek" a rövid bugyogóban,
térden felül mezítláb. Nos tehát, ha a nyilvános jellegű szállodák-
ban ebben a viseletben járnak-kelnek az emberek, egymásra nézve
teljesen idegenek, akkor gondolható, hogy a magánházakban, a
legbizalmasabb családi körben, valószínűleg még ennél is több
szabadalom van megengedve a nappali ruházkodásban.

Tekintettel a batáviai klímára, erre a nagy szabadalomra feltét-
lenül szükségük van az ittlakóknak; a batáviai forróságot enélkül
nem tudnák elviselni. Megjegyzendő, hogy Batáviában a forróság
egy fokkal sem magasabb, mint más olyan vidéken, a melyek az
Aequatorhoz hasonló közelségben feküsznek, és a melyeket már
ismerünk.* Az átlagos napi hőinérsék 30—32 fok C ; tehát nem
olyan horribilis magas, hogy nem lehetne eltűrni. Tűrhetetlenné
teszi azonban egyrészt az a körülmény, hogy sem az évi, sem a
napi hőmérsékben nincs érezhető különbség. A januáriusi nyári
hónap csaknem éppen olyan forró, mint az augusztusi téli hónap
és éjjel a hőmérsék alig kisebb, mint a nappali. Másrészt tűrhetet-
lenné teszi a levegő telítettsége, hogy mindig tele van párával.
Batáviában tudniillik rendkívül sok eső esik; sokszor, sokáig és

* Batávia mintegy hat fokra fekszik délre az Aequatortól, körülbelül ugyanazon
magasságban Sansibarral Afrika keleti partján, Bomával a Kongó torkolatában, Pernam-
buccoval Dél-Amerika keleti oldalán és nagyjában Guayaquillal Dél-Amerika nyugoti
partján.
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nagy mennyiségben. A közeli Buitenzorgban (bájtenzorg) például,
a mely mintegy másfél vagy két órányi távolságra esik Batáviától,
olyan roppant mennyiségben hull az eső, hogy azon esetben, ha
nem inná föl mindjárt a mindig szomjas föld, meg nem folyna le,
hát Buitenzorgban öt méter magasra gyűlne meg az évenkint
hullott esővíz. Hozzájárul a nagy forrósághoz az is, hogy míg évi
és napi különbség alig van a hőmérsékben, addig az esőzésben,

- . . , , _ - , • - . . „ , . « .

BATAVIA. HOTEL DER NEDESLAUDEN.

tehát a levegőnek párával való telítettségében éppenséggel semmi
különbség sincsen. Az az idő, a melyben mi tartózkodtunk Batá-
viában, körülbelül még a legtűrhetőbb hónap, mert jóllehet ebben
az időben is napjában kétszer-háromszor kaptunk esőt, ez össze
se hasonlítható avval a temérdek esővel, a mely a deczembertől
áprilisig terjedő időben hull le Batáviára. Már az első nap érezhető
volt a nagy meleggel párosult levegő-nedvesség. Beállott a „preak-
ling heat", a „heats dog", a „calori", vagy az akármilyen névvel
nevezett nagyon kellemetlen állapot: a hőségkiütés. Az embernek
ugyanis az egész testét temérdek apró vörös kiütés borítja el,
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a melyek csípnek, szúrnak és égetnek. Nem használ a vakaródzás,
nem használ a küzdelembe kerülő önmegtartóztatás meg türel-
messég: a hőségküteg viszket és éget így is, meg amúgy is. És
aztán csakhamar rájön az ember, hogy minél kevesebb ruhadarab
van a testén, annál tűrhetőbb az állapot. Ezért van tehát, hogy a

BATÁVIA. GYÜMÖLCSÁRUS.

Jáván élő hollandusok ilyen lehetőleg kevés ruhadarabot hordanak
magukon. Nem szép ugyan, de nagyon czélszerű és a viszonyoknak
megfelelő.

A fürdő módszerük már sokkal kevésbbé észszerű. Kár, hogy
ezen a téren nem tanultak a köztük élő khinaiaktól, holott tudva-
levőleg ezek egy s más tekintetben mennyire praktikusak. A javai
hollandusok fürdőrendszerével megérkezésünk órájában megismer-
kedtünk a Hotel des Indesben, a mely a benne folytatott életmódra
nézve hajszálig hasonlít a batáviai hollandusok magánházaiban
szokásos életmódhoz. A Hotel des Indesben például épen úgy nincs

Dr. Gáspár F. : A föld körül. III. 53
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„meleg" fürdő, azaz vízforraló kazán meg kád, mint a hogyan
nincsen a magánházakban sem. A mi fogalmunk szerinti „meleg
fürdőről" szó sincs Batáviában. Itt a fürdő abban áll, hogy a lakások
egyik részében betonnal bevont kis szobácska áll, a „mandiaen",
a mely kis kamrában jéghideg vízzel töltött nagy edények állanak,

BATÁVIA. TEHERHORDÓ.

ha ugyan a mandiaen nincs vízvezetékkel ellátva. A ki fürdeni
akar, az egy kisebb fajtájú agyagkorsóval merít a kádakból és
néhányszor végigönti magát, azaz : „kamermaendi"-zik, a hogyan
azt a végigöntést Batáviában nevezik. Az ittlakóknál ez a szokás
olyan általános, hogy napjában többször is végigöntik magukat a
jéghideg vízzel, a mi annál könnyebben megy, mert hiszen a
vetkeződés és újra öltözés nem sok munkába kerül. A hideg fürdő
a benszülötteknél is általános szokás Jáván. A városon végigfolyó
Csiliong meg a számos csatorna mindig el van lepve fürdő-ala-
kokkal. Divatban van a mi tengeri fürdőink szokása, a mely szerint
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a két nem nincs egymástól elkülönítve; itt is együtt fürdenek férfiak
és nők meg a gyermekek. Még az újszülött gyermeket is végig-
öntik egyszer-kétszer napjában hideg vízzel, a mely kellemetességtől
a gyermekágyas nőt sem fosztják meg.

Tisztelet, becsület az indiai hollandusoknak, de ebben a kamer-

BATÁVIA. HÁZALÓK.

mendizésben nincs igazuk. Igaz ugyan, hogy pillanatnyilag nagyon
kellemes érzést okoz a hideg víz végigfolyása a roppant meleg
bőrön, de a mint a hideg víz lefolyt és a pillanatnyira lehűlt bőr
megszikkad, a melegség még bántóbbnak, még tűrhetetlenebbnek
tűnik fel. A mint a hideg víz hatása alatt összehúzódott véredények
ismét kitágulnak, a bőr azonnal megkezdi a rettenetes izzadást; a
sokat és erősen izgatott bőrön pedig, a melyet éppen úgy izgat a
hideg víz, mint a bőséges izzadás, annál több hőségküteg jelent-
kezik. Sokkal praktikusabban járnak el a „ravasz" khinaiak, a kik
szintén megszenvedik a batáviai meleget. Ők ugyanis megfordítják
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a dolgot: forró vízben fürdenek, vagy legalább forró vízbe mártott
kendőkkel mossák magukat végig és aztán vígan — legyezik magukat
egy nagy legyezővel vagy szárított pálmalevéllel. A pillanatig tartó
forró víz után most jól esik a hűsítő legyezgetés és a természetes
meleg jelentékenyen enyhébbnek tűnik fel a forró fürdő után.
(A mint látni fogjuk, lesz még alkalmunk a khinaiaktól egy s más
praktikus dolgot eltanulni.) A bennszülött hollandus családok, vagy
mindazok, a kiknek vagyoni viszonyai megengedik (s Ligyan melyik
itt lakó családnak nem engedik meg a viszonyai ?) a nagyon forró
hónapokban elhagyják Batáviát — illetőleg Weltewredent s a hegyek
közé mennek üdülni. Jáván számos ilyen üdülőhely van a hegyek
között. Az egyezer kilométer hosszú és átlag százötven kilométer
széles szigetnek egész hosszán végighúzódik egy vulkánikus hegy-
láncz, különböző magasságra kiemelkedő csúcsokkal, a melyek
között a háromezerhatszáz méter magas Semeroe a legmagasabb.
E hegyláncz ezerkétszáz méter fensíkjain szanatóriumok, nyara-
lók és más üdülőhelyek állanak a közönség rendelkezésére. Ezek
nélkül, a mélyebb részekben egész éven át uralkodó gyilkos forró-
ságot, nem bírnák el az emberek.

A hegyláncz különben nem olyan ártatlan és szelíd, a minő-
nek az ember a gyönyörű növényzet, a zúgó hegyi patakok meg
más természeti szépségek által létrehozott sceneriák után ítélve,
hajlandó tartani. A hegyláncznak akárhány kimagasló csúcsa ugyanis
tüzet okádó vulkán, a melyek közül több még ma is működik.
Csak a működésükben van némi szelídség; tudniillik nem forró
lávát dobnak ki magukból, a mely pusztítólag hatna a környezetre,
hanem csak sok füstöt, hamut, forróvizet és kéngőzöket. Jáván
összesen negyvenöt vulkán van, a melyek közül huszonnyolcz még
most is működik. Az a kettő, a melyeket még a kikötő bejáratánál
vettünk észre, a Godeh és a Salak, már rég beszüntették műkö-
désüket, ellenben a Prapandasan meg a Broma éppen ott tartózko-
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dásunk idejében javában hányta a füstöt. A javai vulkánok közül
világhírre tett szert a Krakatoa, a mely a közelmúltban egyik
kitörésével a világtörténelemben csaknem páratlan nagyszabású pusz-
títást végzett. A Krakatoa tulajdonképen nem a szigeten fekszik,
hanem ennek közelében, a Sunda-szorosban, Sumatra és Jáva-szi-

BATÁVIA. GYÜMÖLCSÁRUS.

getek között. A Krakatoat ártatlan két vulkánikus kúpnak tartották,
és csak annyit tudtak felőle, hogy legutoljára 1680 körül működött.
Tehát „kihalt". A Krakatoa aztán megmutatta, hogy nem halt meg,
hanem csak nagyot aludt vagy kétszáz esztendeig. Az 1883. év
augusztus hó 26-a és 27-e közti éjjelen a vulkán irtózatos vehe-
mencziával tört ki. Egy hollandus bányamérnök, Verbeek, a követ-
kezőképen magyarázza — mi csak rövid kivonatban vázoljuk —
ezt a páratlan vulkánikus rombolást. Verbeek szerint a már félig
összeomlott Krakatoa és néhány ennek közelében fekvő más vulkán
a földkéregnek délnyugatról északkelet felé húzódó hatalmas repe-
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désén fekszik. Ennek a repedésnek megfelelő irányban a földkéreg-
nek egyes részei sülyedeztek vagy beomlottak (mint a hosszú árok
mentén a szélek) és óriási tömegű vizet vontak maguk után, a
mely víztömeg érintkezésbe jutott a föld belsejének tűzfolyós tar-
talmával. A mint ez megtörtént, tudniillik: a víz érintette a meg-
olvadt elemeket, a föld belsejében óriási tömegű és kolosszális
feszerejű gőzök keletkeztek. No, már most mi történt? Néhány
hónappal az augusztusi végzetes kitörés előtt már észrevehető volt
a Krakatoának és néhány szomszédos vulkánnak nyugtalankodása;
augusztus 27-én pedig a gázok már akkora feszülést értek el, hogy
megrepesztették a Krakatoa tölcsérét és a gázoknak meg a gőznek
megnyitották az utat. És ekkor egyszerre megindult az a proczesz-
szus, a mely erre a vidékre valóságos végítélet volt. A kitörés erejét
jellemzi az, hogy míg a májusban kezdődő nyugtalankodások alatt
a Krakatoa tizenegyezer méter magas gőzoszlopokat és fűstfelhőket
dobott ki magából, a nagy kitörés alkalmával huszonhétezer méterre
emelkedtek ezek az oszlopok. Sumatra déli részére és Jáva nyugati
oldalára órákon át hullott a kidobott tartalom: hamu és forróvíz,
olyan óriási tömegekben, hogy a napot teljesen elborították és éjjeli
sötétség állott be. A finomabb szemcséjű hamu azonban szerteszét
szállt az egész világon és hónapokkal a kitörés után még Európá-
ban és Afrikában is sajátságos fénytüneményeket figyeltek meg *a
nap körül, mint például a nap elhomályosodását és elszínesedését,
az alkonyati pír szokatlan vörösségét, a „Bishop-féle gyűrűket"*
stb., a melyeket a légkörben tartalmazott temérdek hamu idézett
elő. A kitörés dörejét és a föld megrázkódását akkora területen
érezték meg a vulkán körül, a mekkorának az átmérője megfelel
a London és Konstantinápoly közötti távolságnak. A tulajdonképeni
pusztítást azonban nem a vulkán kitörése okozta, hanem az az irtó-
zatos víztömeg, a melyet a vulkán mozgásba hozott. (Ennek néhány

* Ezeket a gyűrűket Bishop figyelte meg Honoluluban, a Hawai-i szigeteken,
1883 szeptemberében. Bishop ugyanis elmosódott szélű széles vörös-barna gyűrűt figyelt
meg a nap korongja körül, holott úgy a nappali, mint az éjjeli égbolt derűs és fel-
hőtlen volt.
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példáját már láttuk odaát, Dél-Amerika nyugati partján, a mikor a
gyakori földrengésekről volt szó.) A mikor ugyanis a Krakatoa
tölcsére megrepedt és a víz a belsejébe hatolt, a hol a forró
gőzökkel egyesült, visszaverődött a falairól és elárasztotta az
egész környezetet. így például a Telok Betongi-öbölben a tenger

B.VTÁVIA. „KUKORICZA-HÁNTÁS".

színe huszonnégy méterrel emelkedett; a hullámok felkaptak egy
ott horgonyzó nagy gőzöst, lerántották a horgonyairól, átdobták a
kikötő védőfalán keresztül és háromezerháromszáz méterrel odább
tették le a khinai vásártér kellő közepén. (Mintha a Dunából a
Lánczhíd mellől egy hajó a városligetig repülne!) Jáva szigetének
nyugati oldalán száz kilométer hosszúságú és öt kilométer széles-
ségű földdarabon ez az egyetlen hullám viruló falvakat, csordákat,
fákat és sziklákat sepert el és ezeken kívül még — harminczhat-
ezer embert.
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Ezen kis kitérés után térjünk vissza a Hotel des Indes szellős
verandájára.

Elkészülvén a fürdővel meg a reggelivel, most már kocsiba
szállhatunk, hogy széttekintsünk a városban. Sietnünk kell két
okból is; először a városnak rengeteg nagy a terjedelme, másodszor

Ht.

BATAVIA. JAVAI ASSZONY.

pedig, mert Batáviában a nap nagyon rövid. Reggeli hat óra tíz
perczkor az éjjeli sötétség minden pirkadás, hasadás meg más
szentimentális játék nélkül egyszerűen átmegy a nappali világos-
ságba, esti hat óra tíz perczkor pedig ugyanilyen prózai módon
beáll a sötét est. A hosszabb kirándulásra ,,dos-á-dos" kocsi már
nem felelt volna meg, tehát egy kétlovas kocsit rendeltünk kényel-
mes négy üléssel. Ezt a költségesnek ígérkező kiadást bárki meg-
engedheti magának, mert a kocsi nagyon olcsó. Az egész napra
fogadott kétlovas kocsiért ugyanis csak három forintot kell fizetni.
És tegye is meg minden európai, a ki Batáviában jár, mert nappal
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gyalog járkálni ebben a gyilkos forróságban éppenséggel nem taná-
csos, aztán meg „nem is illik". Első perezre feltűnő körülmény,
hogy Batáviában, a hol mintegy ötven-hatvanezer khinai él, nem
a riksah a szokásos jármű, mint mindenütt, a hol khinaiak élnek.
Batáviában ez nem a khinaiakon múlik, hanem azon körülményen,

BATÁVIA. JÁVÁI „LAKÁJ".

hogy nemcsak az egész sziget hegyes-völgyes, hanem már Batávia
vidéke is hepe-hupás, a mely talajon a riksah elvesztette a létjogát.

A város hét kerületre van beosztva és minden kerületnek vagy
„negyednek" megvan a maga különlegessége. így például a tenger
partján meg a .csatornák mentén áll az ó-város, a kikötő kereske-
delmi forgalmának központja. A házsorok között több helyen csa-
tornák húzódnak végig és mert az épületek még a régi hollandus
módszerben épültek, élénken emlékeztetnek az amsterdami grach-
tokra. A mi épület ebben a negyedben van, az vagy iroda, vagy
raktár, vagy üzlet, ha ugyan nem konzulátus, hajózási ügynökség

Dr. Gáspár F. : A föld körül III. 54



426 GÁSPÁR FE-RENCZ-: A FÖLD KÖRÜL

vagy banküzlet. Kimagaslóbb épületek a rendőrségi meg az igazság-
ügyi palota, a meteorológiai és magnetikai observatorium; a leg-
nagyobb csatorna mentén — a Kali Besar mellett — van Jáva
lüktető szíve: a „Java-Bank".

Ennek a negyednek a lakosai túlnyomóan khinaiak meg benn-
szülött javánok, a kik persze egymástól mégis elkülönítve laknak

BATAVIA. SUNDANI ASSZONY.

egy-egy negyedben. A két elem között különben igen jó a barátság,
a mit bizonyít az, hogy a khinaiak sűrűn házasodnak a javán
negyedből és bizonyítja a temérdek apró gyerek, a kik anyaszült
meztelenen futkosnak a csatornák mentén vagy fürdenek naphosszat
a Csiliong apróbb csatornáiban. Látva ezt a sok gyereket, az ember
nem hinné el, hogy az ugyanebben a negyedben lévő régi ereklyéhez,
tényleg azon óhajuk teljesítése miatt mennek a javán asszonyok, a mely-
nek teljesítését az ereklyéhez fűzött varázserőtől várják. Tudniillik a
Penang-kapu közelében, a mely még azon időből maradt fenn, amikor
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Jáván a portugállusok voltak az urak és a mikor Batávia még köz-
vetlen a tengerpartján feküdt, egy ócska elrozsdásodott ágyú hever a
fűben. Ez a régi ágyú — zarándokló helylyé avatja azt a földet, a
melyen fekszik, a mennyiben Jáva szigetének azon asszonyai, a kiktől
Allah megvonta a gyermekáldást, ehhez az ágyúhoz zarándokolnak és
tőle várják az áldásthozó változást. Csodálatos módon az imádkozás
és könyörgés módja ugyanaz, a milyet már láttunk a bombayi
Elephanta-templomban meg Benaresnek egyik Síva-templomában
a lingám körül. Hogy ennek a máskülönben józan, okos és nagyon
rokonszenves fajnak, a javánnak, az asszonyai miképpen jutottak
ehhez a groteszk és csúnya babonához és hogy mi összefüggésben
áll az ágyú az ő speczifikus kivánságukkal, az igazán rejtélyes.
Ismerve azonban az asszonyi természetet, az ember majdnem haj-
landó azt hinni, hogy az a varázserő, a mely a hagyományban
fenmaradt, nem az ágyúhoz, hanem a helyhez fűződik. Ezen a
helyen állottak egykoron ugyanis a portugállusok — kaszárnyái.

A portugállus emlékágyún kívül van egy hollandus-emlék is
ebben a negyedben, a Pieter Elberfeld szobra, a kinek az emléke
olyan Herostates-féle ízű. Pieter Elberfeld ugyanis 1722-ben árulás
útján az ellenség kezébe juttatta a várost. A batáviaiak azonban
győztesek maradtak, Elberfeldet kivégezték, a kivégzés helyén pedig
„emlékszobrot" emeltek az áruló — gyalázatára. A szobor körül
nagy térséget hagytak szabadon, azzal a szándékkal, hogy „ez a
hely maradjon örökké üresen; itt ne lakjanak emberek soha".

Az ó-városnak délnyugati folytatása Campong-China, az igazi
khinai negyed. Jellemzésül elég annyi, hogy ebben a legszűkebb
területű negyedben lakik a legtöbb ember. Mintegy ötven-hatvan-
ezer khinai él Batáviában és leszámítva azt a néhány tuczat vagyonos
khinait, a kik úgy, mint az európaiak Weltwredenben terjedelmes
parkoktól környékezett villákban laknak, a Batáviában lakó khinaiak
nagyobb része a Campong-Chinában él. Rettenetes szűk utczák,
apró házikók, sötét boltok, szenny, piszok és bűz jellemzik a Cam-
pong-Chinát. Úgy mint odafenn északon, Khinában, itt is az utczán
zajlik le az emberek mindennapi élete. Valamennyi kézműves a
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házikója előtti picziny területen végzi a dolgát; a laczikonyhások
meg az élelmiszerekkel házalók végigjárják az utczákat és való-
színűleg ezeknek a készlete meg az avas rossz zsírral főzött-sütött
ételek, a sehogysem szellőzött utczák, meg az emberek kipárolgása
terjesztik azt a rettenetes illatot, a melytől csaknem émelygést kap
az ember. És éppen ennek a negyednek a lakói azok, a kikre Batávia
a legnagyobb mértékben rá van utalva. Csaknem az összes ipar és
minden mesterség a khinaiak kezében van; az itteni európaiak igen
nagy urak ahhoz, hogy mesterséget folytassanak, a fekete ben-
szülöttek pedig mindenre kaphatók, csak arra nem, hogy komolyan
foglalkozzanak valamely kézművességgel." A „khinai tilalom" vagy
a „sárga veszedelemtől" való félelem, a mely Batáviában legalább
is olyan nagy, mint Észak-Amerikában, vagy Délkelet-Afrikában,
nem is az ezen osztályhoz tartozó khinaiak ellen van irányítva,
hanem az úri és vagyonos khinaiak ellen. A „sárga veszedelem1'
elleni védekezésnek egyik karakterisztikus módja abban áll, hogy
újabb települőknek a hollandindiai kormány nem ad el többé semmit
féle területet — még európaiaknak sem — a szigeten és azt
sem engedi meg, hogy magánosoktól vegyenek meg földeket. A kor-
mány csak bérbeadja a földeket és így is legfeljebb negyven esz-
tendőre. Ez a tilalom onnan ered, hogy a kormány rájött, miszerint
azok az európaiak, a kik megelégelték a Jáván való életet, eladják
a földjüket és hazamennek. Azok pedig, a kik megveszik a földeket,
túlnyomóan khinaiak, a mely átadás révén Jávának jókora darab
földje már khinai kézben van. A khinai földbirtokosok kezelési
módjával azonban a kormány nincs megelégedve, mert a khinai
földbirtokosok túlságosan kiaknázzák a birtokukban levő talajt.

De lássuk tovább Batáviát. A tisztán európai városrész a
Molenvliet és ennek az elővárosa Weltewreden. Az előbbit már
láttuk akkor, a midőn a kikötőből a Hotel des Indesbe hajtattunk
és láttuk azt a fenomenális tisztaságot és rendet az utczákon, a
terebélyes nagy gyümölcsfákat meg az előkelő csendet, nyugalmat
és izoláltságot, a mely az egyes házak között fennáll. A Rijswiki
úton, a Molenvliet-negyed főutczáján végighaladva a Konings
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Pleinre jutunk, Batáviának egyik legnagyobb térségére. Szintén
gyönyörű részlet, de élettelen, csendes és unalmasán egyhangú.
A nagy négyszögű térséget két-három sorban állják körül a tere-
bélyes tamarindák, a melyek csaknem egészen elfödik a térséget
bezáró épületeket. A Konings Plein sok tekintetben központja Batá-
viának. Ezen a térségen áll néhány fontosabb középülete, mint
például a kormányzó palotája meg a Wilhelm-templom. Azonkívül
a Konings Plein az a hely, a hova naplemente után Batávia elő-
kelősége gyülekszik a vacsora előtti étvágyszerző sétához. Persze
most már nem kabayában és sárongban, papucscsal, hanem teljes
díszben. Az urak este kifogástalanul vasalt hófehér ingben jelennek
meg, katonás szabású rövid fehér zubbonyban, a melynek álló
gallérja igen kényelmes módon pótolja az ing kemény gallérját,
továbbá fehér nadrágban és fehér vászonczipőben. Eddig minden
helyes és szép, a mint látjuk, és tökéletesen úgy öltöznek, mint
akár a haditengerészeti tisztek a trópusokon. De hogy valamiképpen
mégis meg legyen a batáviai különlegesség, hát nem hordanak —
kalapot; éppenséggel semmi fejborítót. A nők szintén nagyon ele-
gánsak naplemente után. Gyalog persze nem jár senki a nők közül;
mind kocsin jelennek meg elegáns és kényelmes „landauerekben",
a melyeknek nemcsak az az előnye, hogy több úrnő is kényel-
mesen elfér benne, a mi — tekintettel azon körülményre, hogy
a batáviai úrnők nagyobb része, főképpen a férjes nők, igen közel
járnak a tulmolett testi állapotnak a határához — meglehetős tág
fogalmat igényel, hanem megvan az az előnye is, hogy az elegáns
és költséges toilette így kényelmesen megbámulható. Nagyon ere-
deti a bakon ülő kocsis és inas jelmeze. Részben úgy vannak
öltözve, mint az előkelő indiai urak szolgaszemélyzete; aranynyal
gazdagon sujtásozott libériát viselnek, fehér keztyűt és szintén térdig
mezítlábosak. A fejükön azonban kárpótolják a gazdájukat; a
míg az urak ugyanis semmiféle kalapot sem viselnek, a szolgáik
kettőt is hordanak egyszerre. A családi czímerrel és színekkel díszí-
tett czilinder alatt a bennszülöttek szokásos fejkendőjét hordják, a
mely viselet nemcsak eredeti, de furcsa is. A kettős fejborítót —
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vallásos okokból hordják. A szolgák ugyanis mind mohamme-
dánusok; mohammedán felfogás szerint azonban a czilinder éppen
úgy nem kalap, mint a hogyan például a pezsgő nem bor. Ha
tehát csak a czilindert viselnék, akkor az annyi lenne, mint ha
hajadon fővel járnának; ezt pedig a korán tudvalevőleg szigorúan
tiltja. Ezért viselik tehát a czilinder alatt a szokásos keszkenőt.

Weltewredennek a közepét óriási négyszögű terület foglalja el,
a Waterloo Plein, a mely nagyságára nézve felülmúlja a Konings
Pleint. Ekkora helypazarlásra igazán csak nagyon vagyonos város
képes. Batávia középületeinek nagyobb része a Waterloo Pleinen
áll, valamint ugyanitt állanak a legszebb szobrai is. A „legszebb"
szó azonban csak batáviai méretekben értendő, mert architektonikus
szempontokból ítélve egyetlen szobra vagy épülete sincs, a melyre
a „szép" vagy impozáns jelszót használhatnók. A nagy városra
jellemzetes épületek és intézmények is mind a Weltewredenben vannak:
a templomok, a kaszárnyák, az arzenál is, az opera, a színház, stb.

A városnak, különböző részében feküsznek a benszülöttek
negyedei: a Campong Láma, Campong Baru és a Campong Bali.
Mindezeknek a lakói kizárólag malayok, javánok, sundánok és
madurák; khinaiak csak elszórtan élnek közöttük. A benszülöttek
házai apró kunyhók ugyan, de meglátszik rajtok a hollandi befolyás,
t. i. csinosak és tiszták, az utczák pedig, habár keskenyek, de ren-
dezettek. Az is meglátszik rajtok, hogy a föld bőven termi a bambuszt,
mert a mijök van, az mind bambusz. Az a javán közmondás, hogy
„vedd el a bambuszt és Jáva nincs többé" csak éppen annyira igaz,
mint minden más közmondás, azaz: van benne valami. Jáva nagyon
jól meg tudna lenni bambusz nélkül, csupán a benszülötteknek
kellene a bambusz helyett más fajtájú fához folyamodniok. Most
azonban a mijök van, az tényleg csupa bambusz. Bambuszból van
a házak oszlopzata, czölöpzete, gerendái, falai, a lépcsők, a verenda.
Ugyancsak bambuszból készítik a gyékényt, a lajtorját, a teknőt,
vízvezetéki csövet, fazekat, vedret, kalitkát, a kaszát, köteleket,
szekereket, a hangszereket; sőt még a csatornákon meg a folyókon
átvezető bármilyen hosszú függőhidat is bambuszból csinálják.
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A másik igen fontos termék, a mely a benszülöttek életében
a legfontosabb szerepet játsza, az a rizs. Erre már igazán elmond-
ható, hogy: „vedd el a rizst és akkor Jáva nincs többé". A rizs
t. i. nemcsak főterméke a szigetnek, de a legfontosabb tápszere is.
Jáván van akárhány százezer olyan ember, a kinek életében még
nem volt más étel a szájában, mint a rizs. És most megemlítünk
egy sajátszerű körülményt, a mely körülmény nagyon hasonlít a
mi magyar viszonyaink egyik fonákságához. A mint mi magyarok
nem annak az ökörnek a húsát eszszük, a mely ökröt itthon, magyar
földön hizlalunk, mert ezt kiviszik külföldre és mi a silányabb
minőségű szerb meg román importált marha húsával táplálkozunk,
azonképen a javai benszülöttek is nem ugyanazt a rizst fogyasztják
a melyet ők termelnek. Óh nem; erre a czélra a javai rizs igen
jó lenne; azt elviszik messze földekre Európába meg Indiába, nekik
pedig hoznak helyette olcsóbb fajtájút Saigonból, Bangkokból és
Rangunból. (A mint láttuk, a ,,Bihara" is hozott magával néhány
ezer tonna birmai rizst Jávára.) Megjegyzendő, hogy a földmívelési
és gazdasági intézmények Jávában igen magas fokon állanak és
helyenként valóságos mintagazdaságot folytatnak. Ez áll főképen
azokra a vidékekre, a melyeken a holland-indiai kormánynak van
beleszólása, mint például a sziget keleti harmadában. Jávának óriási
telepéből mintegy hatvanöt százalék van gondos művelése alatt; a
hátralékos huszonöt százalékot rengeteg erdőségek borítják, a melyek-
nek hatalmas fái csupa hasznot hajtó növények. Hiszen a ték-fa
egymaga is óriási vagyont ér.

Az észszerű gazdálkodás következménye az, hogy a szigeten
olyan szépen fejlődnek mindazon intézmények, a melyeket a hol-
landus nemzet bevezetett és hogy a szigeten a nyomor jóformán
ismeretlen. Jáva szigete sincs ugyan biztosítva elemi csapások ellen
s ott is megtörténik, hogy valamely terméknek az évi termése vala-
mely elemi csapás következtében egyszer-másszor tönkre megy.
Például a kávétermésbe beüt a kávéféreg vagy a penész; a czukornád
elrothad a lábán, a dohány összeesik a sok esőtől; a rizsbe beüt
az üszők vagy aratáskor kipereg a magja, stb. Azért Jáván talán
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az egész században sohasem volt általános inség, és a hollandiai
kormány egyszer sem jutott abba a helyzetbe, hogy a nyomor
enyhítésére valamely segélyműveletet kellett volna megindítania.

A hollandusok és a bennszülöttek közötti viszony Jáva szigetén
egészen más, mint a minőt eddig láttunk a más nemzetiségű gyar-
matokon. Csak emlékezzünk vissza az angol gyarmatokon fennálló
viszonyra fehérek és bennszülöttek között. Olyan óriási tátongó ür
van a kettő között, a melyet nem hidal át semmi és nem is lesz
áthidalható soha. Akár Dél-Afrikában, akár Indiában, vagy Birmában
a bennszülött semmiféle körülmények között sem egyenrangú és
egyenjogú az angollal (a hogyan a németekkel, francziákkal és
olaszokkal sem az). Igaz, hogy ez a különválás nem egészen az
angolokon alapszik; magától értetődik, hogy a félmeztelen kafferrel
meg zuluval az angol társadalmilag nem érintkezhetik. A hindukkal
pedig még akkor sem lehet teljesen egyenlő, ha azok millióknak a
tulajdonosai és külsőleg egészen be vannak vonva európai mázzal.
A legjobb társadalmi állású hindu is olyan egészen külön világban
él az ő visszataszító vallásos előírásai és azoknak szigorú betartása
által, a melyek — mint láttuk — némely fázisukban olyan vissza-
taszítók, olyan csúnyák és észszerűtlenek, sőt undorítók, hogy az
európai „lelki csömört" kap tőlük, nemhogy társadalmilag bensőén
és őszinte szívvel érintkezne velük. Hozzájárul az angol gőgös
hajlamú természet, a mit nagyra nevelt a siker, a kiváltságos állás,
a nagyszabású nemzeti önérzet. Az angoloknak a bennszülöttekkel
szemben tanúsított gőgjével egyik rokonvonás a hollandusok
közt is tapasztalható. A javai bennszülötteknek ugyanis jóformán
meg van tiltva a — hollandus nyelv használata; csak javánul vagy
a malayi nyelvnek valamelyik dialektusán beszélhetnek a hollandu-
sokkal. A legnagyobb fokú illetlenség lenne az, ha a benszülött
ember hollandus nyelven merészelné megszólítani a hollandust.
Csak malay nyelven szólhat hozzá és ha aztán a hollandus a
maga nyelvén beszél hozzá, akkor használhatja a bennszülött is a
hollandus nyelvet; nóta bene: ha tud hollandusul. Ebből a ferde
viszonyból aztán ferde helyzet is következik; az t. i., hogy Jáva
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szigetén az idegennek sokkal nehezebb a benszülöttekkel való köz-
vetlen érintkezés, mint más gyarmatokon, azon egyszerű oknál
fogva, mert a benszülöttek csak malayul beszélnek.

Ettől a nyelvtilalomtól eltekintve, a melynek t. i. az az értelme,
hogy ezáltal a hollandusok lépten-nyomon éreztessék a benszülöt-
tekkel a felsőbbségüket, Batáviában úgy mint az egész Insulinden
kedvezőbbek a viszonyok hollandusok és benszülöttek között; az
előbbiek számtalan esetben benső érintkezésben állanak a ben-
szülöttekkel, főképen a javánokkal, a kik úgy jellem, mint értelmiség
szempontjából messze kimagaslanak a két többi nemzetiség — sun-
dánok és madurok — fölött. Á milyen a javánok lakása, olyan a
jellemük is: szelíd, barátságos, nyájas és tiszta. A férfiak jól meg-
termett, elég izmos alakok, a kiken meglátszik, hogy rendszeres
munkával foglalkoznak a szabad levegőn; az asszonyaik szintén
értelmesek és rajtok is meglátszik, hogy nem igavonó barmaik a
férjeiknek és nem tekintetnek alsórendű teremtményeknek, hanem
szintén szelíd modorú, munkás és intelligens lények. A javánokat
könnyű megkülönböztetni a sundánoktól. A javánok nyulánkok,
mondhatni elegáns testalkatúak; a bőrük szine világos-sárga vagy
barna. A sundánok ellenben zömök alacsony termetűek, arczuk
többnyire durva kifejezésű, az orruk pedig lapos. Ok már sokkal
közelebb állanak a mongol-typushoz. A férfiak általános ruházata
nagy mustrájú, haránt csíkolt gyapotszövetből álló szoknyaszerűen
körülcsavart ruhadarab; a felső testet fehér vagy világos szinű
ujjas födi, a kabaya; de csak a jobb- és középosztályúaknak, mert
a munkások felső teste mezítelen. A fejükön valamennyi férfiú
szines vagy tarka kendőt visel, a mely fölött a legtöbb még hegyes
végű banbuszkalapot hord. A jómódú vagy hivatalt viselő művelt
javán európai viseletet hord, de azért a középkori „sárga foltot"
vagy a „hegyes süveget" nem engedi el nekik a fehér ember gőgje,
még a csendesvérű demokratikus érzésű hollandus sem. Az európai
szabású ruhát viselő benszülött ugyanis „köteles" .viselni a szines
fejkendőt, a melynek a felkötési módja egyszersmind mutatja, hogy
az illető férfi melyik törzshöz tartozik: javán-e, sundáni vagy
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madurai. Az asszonyok is ízlésesen, csinosan járnak. Főruházatuk
a sárong, a bokán felül érő szoknya, a melynek a szövete még
tarkább és elevenebb szinű, mint a férfiaké. Felső testüket szintén
tarka szövetből készült zubbony fedi. Valamennyi asszonynak elmarad-
hatatlan ruhadarabja a shawl, a melyet kettős czélból viselnek. Ha
terhet visz a nő, evvel a kendővel köti azt körül, ha pedig a
gyermekét hordozza, evvel köti magához. A kis bájos arczú, kár-
bunkulus szemű pufók apróságok az anyjuk széles csípőjén lova-
golnak, és apró mocskos kezecskéjükkel görcsösen kapaszkodnak az
anyjuk nyakába vagy az erre a czélra lelógó konytyába. A milyen
sok a rokonszenves kifejezésű a férfiak között, olyan gyakran lát-
ható a nők között a kellemes arczvonású; sőt akad köztük sok
olyan fiatal nő, a ki európai felfogás szerint is szépnek vagy bájosnak
mondható. A kissé sárgás arczszín meg a szemréseknek kissé a
vízszintes felé hajló állása némileg emlékeztet ugyan a mongol
fajra, de ez nem árt nekik. A sárga fajjal való összekeverődés sokkal
újabb keletű és sokkal kisebbb mérvű, semhogy ez a fajjelleg
— t. i. a sárgás árnyalat meg a kissé horizontális metszésű szem-
rés — már a khinaiakkal való összekeveredésből eredhetne.

Nagy hibájuk a javánoknak, hogy az európaival szemben túl-
zottan udvariasak, azaz határozottabban szólva: szolgailag alázatosak.
Hacsak túlzott udvariasak lennének, az még nem volna hiba; hiszen
egész Dél- és Kelet-Ázsiában mindenütt túlságos udvariasak a benn-
szülöttek. A khinaiak pláne — a legalsóbb néposztály kivételével —
igazi mesterei az udvariasságnak. A malayok azonban igazán szolgai-
lag alázatosak. Ha az európai szóba áll a bennszülöttel, a bennszülött
azonnal leguggol és ebben a helyzetben marad, a míg az európai
hozzá beszél. A leguggolással mintegy jelzi azt, hogy „az európai
leereszkedik hozzá, ő pedig felnéz reá, mint magasabb lényre".
Mint említettük, a lakosság túlnyomó része mohammedánus vallású.
A mohammedánizmusukat azonban ne vegyük valami nagyon komo-
lyan, mert ők maguk sem veszik nagyon szigorúan. Inkább csak
úgy formailag tartanak az islammal, a melynek a hamuja alatt
mindig ott lappang egy kis izzó parázs az egykori brahmanizmusból
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meg budhizmusból, a mely vallások az islam előtt az uralkodó
vallások voltak Insulinden is. A hol csak lehet és ahol az islam
törvényeinek durva megsértése nélkül tehetik, szívesen kaczérkodnak
régebbi vallásuk egyik-másikával, főképen a brahmanizmussal, a
melynek a dogmái és szertartásai nagyon megfeleltek a malay
törzsek meditáló és csendes vérmérsékletű jellemével. Alighanem a
régi Síva-kultuszból maradt fenn a gyermektelen javai asszonyoknak
a portugál ágyú iránti vonzódása, a mely némileg emlékeztet a
lingám kultuszára.

Az ország belsejében, a hol a fehérek és bennszülöttek között
ritkább az érintkezés, ott a nők letérpedelnek, ha a fehér ember
megy el előttük, még pedig úgy, a mint már ezt szintén láttuk
Goában, a hol a mopillah nők hátat fordítanak az idegennek. T. i.
ők is mohammedánus vallásúak lévén, a kiket tulajdonképen fátyol
illetne meg az utczán, nem engedhetik meg, hogy idegen férfi
nézzen az arczukba. A hollandusok nagyon szívesen érintkeznek a
bennszülött nőkkel, főképen a javán nőkkel és még inkább az eurá-
zokkal. Mind a két osztályhoz tartozó nők nagyon csinosak és
nagyon kedvesek. A Dél- és Kelet-Ázsiai nők között — a birmán
nő kivételével — a javán nő áll legközelebb a bájos japán nőhöz,
a kikhez úgy termetre, mint ruházkodásra és európai fogalmak
szerinti kedvességre leginkább hasonlít. A Holland-Indiában állo-
másozó katonaság és bennszülött nők közötti ideiglenes házasságot
maga a kormány is jó szemmel nézi, sőt a lehetőségig támogatja.
Megjegyzendő, hogy a malay-i faj vallása — az islam — meg-
engedi a temporális házasságot. Hiszen tudvalevő dolog, hogy a
mekkai zarándokok között is nagymértékben dívik a temporális
házasság, a mely a Korán szerint egy órától kilenczvenkilencz évig
terjedő időre köthető meg. A hollandiai kormány azért nézi jó szemmel
és ezért támogatja erkölcsileg és anyagilag a katonaság ideiglenes
házasságát, mert a házassági kötelékek által lebilincselt katona szive-
sebben tartózkodik a gyarmatokon és a kiküldött éveket leszolgáló
altisztek ily módon könnyebben vehetők rá arra, hogy még néhány
évet szolgáljanak a gyarmatokon. Félreértés kikerülése czéljából
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kiemeljük, hogy ez nem csupán a benszülött katonaságra szól,
hanem a hollandusokra is. A katonák családi állapotára a kormány
a legnagyobb mértékben van tekintettel. A családos altiszt magasabb
fizetést kap, mint a legényember és tekintetbe veszik a gyermekek
számát is. A család együtt él a kaszárnyákban a katona-családfővel.
Ezért van, hogy a Konings Plein-on vagy a Waterloo Plein-on
elhelyezett kaszárnya-barakok olyan óriási terjedelműek, mintha isten
tudja mekkora haderő állomásoznék Batáviában. A sok barak kell
a sok asszonynak meg gyereknek. A rendre és fegyelemre az asszo-
nyok és gyermekek jelenléte nem hat zavarólag. A mint az exer-
ciciumok kezdődnek, vagy a tisztek a kaszárnyákba jönnek, meg-
szűnik minden más kötelék, mint a hadsereg köteléke. Asszonyok
és gyermekek erre az időre úgy eltűnnek a lakások belsejébe, mintha
nem is léteznének. A házassági engedély nem csupán az altisztekre,
hanem a főtisztekre is kiterjeszkedik. Hogy ez az intézkedés meny-
nyire bevált, kitűnik abból, hogy még néhány évtizeddel ezelőtt
kötelekkel fogdosták az idegen nemzetiségű tiszteket a gyarmatokra,
azaz hogy aránylag igen magas fizetéssel, ma már úgy állanak a
viszonyok, hogy idegeneket egyáltalában nem vesznek fel a tiszti-
karba, sőt a honiak közül is a jól protegáltakat küldik a gyarma-
tokra, főképen Jáva szigetére.

Hollandiának mintegy harmincznyolczezer emberből álló had-
serege fekszik a gyarmatokon, a melyben tizenhatezer európai
toborzott katona, a többi pedig a gyarmatokon sorozott bennszülött.
Ennek a hadseregnek a harmada Jáván van elhelyezve, a többi
pedig el van osztva Sumatrán és Lombokban. A Jávában fekvő
helyőrségek jóformán csak pihennek és vagy voltak már odaát
Sumatrában, vagy aztán fognak odamenni; de Sumatrában okvet-
lenül kell lenniök. Sumatra szigetének az északi részén ugyanis
— Acsinban ;— egy fékezhetlen vad törzs él a saját szultánja alatt,
az Acsin-törzs, a mely nemcsak sok borsot, de bizony ennél sokkal
csipősebb fűszert tört már a hollandiai kormány orra alá. Az acsi-
niak ugyanis olyan kipróbált rablók és utonállók a szárazföldön,
hogy e tekintetben csak a tengeren múlják felül önmagukat, a.
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mennyiben hírhedt és félelmetes tengeri kalózok. A hollandusok
szárazon és vizén küzdenek ellenük; elköltötték már több mint
hatszáz millió forintot az acsini hadjáratra, sok ezer emberük veszett
oda, de nem bírnak velük; nem tudják őket sem legyűrni, sem
megfékezni. Úgy látszik, az acsinok csak azért léteznek, hogy
folyton emlékeztessék a hollandus-indiai kormányt arra, hogy a
pálmák nem nőhetnek az égig. Acsin nélkül ugyanis a légy sem
zavarná a hollandusok jámbor czirkulusait, az acsinok azonban
már nem egy ősz hajszálat növesztettek Wilhemine ő bájos felsége
szép. szőke fején.

A fekete asszonynyal ideiglenesen összeházasodott katona-
tiszteket, valamint a polgárembereket a batáviai társaság nem
boykottálja. Éppen olyan teljes értékű tagjai a társadalomnak, mint
a többi urak, a kik még legények vagy a kik állandóan — azaz
örökre — élvezik a házasság gyönyörűségét valamely fehér nő oldalán.
A javai mynherek meg az asszonyaik is mintapéldái lehetnének a
türelmességnek és elnézésnek — ezen az egyetlen területen. A leg-
ritkább eset, hogy valamely társadalmi viszály zavarná meg a
nyugalmukat, a „chronique scandaleuse" pedig egyszerűen üresen
marad évről-évre. De ugyan ki a menykőnek is volna kedve plety-
kálni, irigykedni vagy veszekedni ebben a rettenetes melegben!
Aztán meg különben is páratlan családi életet élnek. Éppen a társa-
dalmi élet szigorú erkölcsisége — a mely persze épp oly kevéssé
ment a hazugságtól, mint a legtöbb társadalmi berendezés —
hozza magával, hogy Batávia egyike a legunalmasabb városoknak.
Az élesztőből — a nőből — sokkal több van Batáviában,. mint
bármely más gyarmatvárosban. Eddigelé mindig úgy tapasztaltuk,
hogy az európai férfiak száma aránytalanul nagyobb, mint a fehér
nőké; Batáviában ez sa arány olyan, mint Európa vagy Amerika
bármely más városában, azaz a nők száma nemcsak hogy egyenlő
a férfiakéval, hanem valamivel még nagyobb. Nos, ez a sok ,,fehér
nép" nagĵ on vigyáz a fehér urak erkölcseire, azaz hogy vigyáztat
a batáviai — városatyák által, a kik csak azon esetben érhetik el
ezen magas tisztséget, ha — feleséges emberek. Batávia köz-
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erkölcsisége és „rendészete" ma is olyan, hogy becsületére válnék
a középkor egynémely intézkedésének. Ezek közé tartozik többek
közt azon intézkedés is, hogy magányos európai nőket a rendőrség
nem tűr meg a városban. Egyszerűen nem engedik meg nekik,
hogy kiszálljanak a hajóról; menjenek vissza oda, a honnan jöttek.
Ha azonban egyik-másik mégis bejutott a városba, akkor állandóan
rendőri felügyelet alatt tartják, s a legcsekélyebb gyanúra, hogy
vétett a közerkölcsiség ellen, a hollandus-indiai kormány költségén
a legközelebb induló hajóval el szállíttatják valamely közeli városba.
A Batáviában vendégszereplő színtársulatok nőtagjait hasonlóan
szigorúan ellenőrzik; itt a művésznőknek tényleg csak a művészet-
tel meg a tánczczal szabad kereskedni, és semmi egyébbel.

Hogy a nem házas emberek ne legyenek kénytelenek a szállo-
dákban lakni, a melyeknek rettenetes szigorú erkölcsei még mindig
nem eléggé asketikusok a batáviai hollandus nők szemében, hát
inkább megengedik, hogy a nőtelen fehér házvezetőnőt tartson. De
csak egyetlenegyet és ez se legyen európai, hanem bennszülött.
Az ily módon keletkezett népszaporodást a „half cast" vagy „euráz"
rovatba osztályozzák az anyakönyvvezetőnél, a mely rubrika éven-
ként néhány ezer számot mutat ki. Az eurázokról való gondos-
kodást szigorúan megparancsolja a javai árvaszék, vagy minek
hívják az illetékes hivatalt. A fehér apa köteles a kis eurázt föl-
neveltetni és róla minden tekintetben gondoskodni. Ha azonban a
kis euráz valamely okból mégis elveszti az apát, mondjuk elhalá-
lozás folytán, vagy mert az apa visszautazott Európába, akkor a
kormány gondoskodik az otthagyott apróságról. Ha leánygyermek
az elhagyatott, akkor beadják a leányneveidébe, a hol egészen európai
módszer szerint nevelik fel és mikor felserdült hajadon lesz, akkor
férjhez adják, de csak európai férfiúhoz. A hollandus társaságban
akárhány olyan férj van, főképen a kishivatalnokok között, a kit
ilyen ittfelejtett euráz feleség boldogít. (Ezek a zárdából kikerült
feleségek élénken emlékeztetnek azokra az első dél-afrikai nőkre,
a kiket Van der Stell, Dél-Afrika első hollandi kormányzója hoza-
tott annak idején a rotterdami meg az amsterdami leányárvaházak-
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ból, feleségeknek a dél-afrikai hollandusok számára.) Az ezekből
létrejött nemzedék már teljesen európainak érzi magát, sőt még
többnek. Éppen úgy tesznek, mint a kreolok odaát Dél-Ameriká-
ban vagy Nyugot-Indiában; t. i. nem egészen tisztavérű fehér
szülőktől származván, lenézik az Európából jövő telivér európait.

Hogy ezek az egészen sajátszerűen nevelt és sajátszerű társa-
dalmi meg egészségügyi viszonyok között felnőtt leányok bizony
nem valami eleven temperamentumot tanúsítanak és szellemi téren
is csak olyan magaslaton állanak, hogy joggal féltik a férfiakat a
színtársulatok női tagjaitól, az nyilvánvaló. Olvasni alig olvasnak
többet vagy jobbat, mint a brazíliai testvéreik; a társalgás thémája
sem sokban különbözik amazokétól. A mi természetes is; amazok
egész nap nem hallanak a férfiaktól mást, mint kávét meg kávét,
ezek pedig nem hallanak egyébről beszélni, mint az örökös rizsről.
Zene, ének, művészet hasonló minőségű és magaslatú, mint Brazília
parti városaiban; a klima pedig meg a klimatikus viszonyokból
kifolyó egészségi állapotok szintén nem jobbak, mint odaát Brazi-
liában. A legtöbb férfi valamely testi bántalom felett „rendelkezik";
vagy a májuk túlságosan nagy, vagy a lépük van megdagadva;
a kinek nincs „enteritise", az bizonyosan „habitualis obstipatioban"
szenved. A testi bántalom olyan általános, az együttélés pedig
annyira benső, hogy ezeknek az apró-cseprő, de amellett legszemé-
lyesebb ügyek megbeszélése a társalgásnak jelentékeny részét teszi
ki. A mi még fenmarad, azt kitölti a gyermek, a rizs, a „burgher-
master" intézkedése a Csiliong folyó valamelyik csatornájának kotra-
tása ügyében stb. Ezeken kívül alig van théma, a mi mynheerék
fantáziáját izgatná vagy nyugalmát háborgatná. Ólomsúlylyal nehe-
zedik az unalom a batáviai társadalomra; olyan, mint a nappali
időszaknak a déli órája, a mikor jóformán egy lelket sem lehet az
utczán látni és az egyetlen hang, a mi ilyenkor hallható, az a
temérdek sáska zizegése a lombok közt, meg a tücskök cziripelése
a kőfalak tövében. Este pedig, a mikor elmúlt az ebéd ideje, a
nyitott ablakból itt-ott kihallatszik a rozsdás húrú zongora bágyadt
kalimpálása, a mely vészjelre okosan teszi az ember, ha futólépés-
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ben távozik a környékből. A zongorahang ugyanis jelzi, hogy nem-
sokára — énekelni fog a ház kisasszonya.

Nem számítva azt a néhány estét, a melyet évenként néhányszor
az Operában töltenek, egy-két bált, a melyet a kormányzó rendez,
vagy a klubok ártatlan, csaknem naiv jellegű ünnepélyeit, a batá-
viai család a saját házának verandáján tölti el egész életét. Olyan
állhatatosán ragaszkodnak a saját tűzhelyükhöz, saját falaikhoz és
oly kevés ezek között a változatosság, mint a minő kevés a nappali
öltözködésükben meg a mindennapi „reisdafel"-ben, a melyben t. í.
szintén nincs a legparányibb változatosság. Mielőtt rátérnénk erre
a híres ételre, a „curry"-re (cörri) vagy „reisdafelre", lássuk előbb
az egész napi étrendet. A szállodákban nyújtott menu minden ízé-
ben ugyanaz, mint a minőt a magáncsaládok házában adnak az
asztalra. A reggeli jéghideg kávéból áll, a melyhez forró tejet adnak,
rendkívül sok „föllel". Megjegyzendő, hogy a fekete kávét nem
úgy főzik, mint minálunk, azaz nem forró vízzel lugozzák ki a
kávé alkaloidját, hanem egyszerűen hideg vízben oldják fel a
pörköltkávénak hideg vízben oldható anyagát. A kávénak kitűnő
íze van ugyan, de egyszersmind megmagyarázza azt, hogy az
insulindeiek miért oly kevéssé idegesek. Ezt az első reggelit már
korán reggel adják, nap fel jöttekor. Megjegyzendő, hogy Batáviában
igen korán kelnek az emberek; reggeli hatkor már cseng a park
vagy a veranda a hangos gyermeklármától. És mennyi itt a gyerek
és milyen hangosak! A koránkelésnek az az oka, hogy a felkelés
utáni egy-két óra a legkellemesebb és legfrissebb része az egész napnak.
A mint láttuk, az esteli hűvösség alig hoz némi kis enyhülést.
Hogy milyen forrók az éjszakák, az abból is kivehető, hogy éjjeli
takarót egész éven át nem használnak. Takaró helyett az ember
egy kis hengeralakú párnácskát talál az ágyán, olyanformát, a minőt
nálunk női-unokák hímeznek a nagypapa hintaszékére avval a jel-
szóval, hogy: „csak egy negyedórácskát". Ez a takaróhelyettes-
göngyöleg fontos hygienikus szükséglet. T. i. arra szolgál, hogy a
legérzékenyebb testrészüket, a hasát födjék be vele, védelmül az
esetleges léghuzat ellen. Azonkívül támasztékul is szolgál; a ren-
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desen megnagyobbodott májat támasztják meg vele, ha fekvés közben
a jobboldalra fordulnak. Reggeli kilenczkor adják a második reggelit,
a mely tojásokból és pompás vajból áll (a margarint nem ismerik
Jáva szigetén); adnak továbbá sonkát, hideg majorságot és temérdek
gyümölcsöt. Úgy mint egész nap bárkinek díjtalanul rendelkezésére
állanak a különböző likőrök, ehhez a reggelihez is különböző —
igen könnyű — szeszes italokat adnak. A dél-ázsiai szokásos tiffin
helyett déli egy és kettő között van a „rizsebéd", a reisdafel, és
csak az elmaradhatatlan séta után a Konings Pleinen meg a
Waterloo-tér oroszlános oszlopa körül késő este nyolczkor, tálalják
fel a meleg vacsorát, illetőleg az ebédet.

• Előbb azonban álljunk meg egy pillanatra a rizsebédnél. A rizs
fogás főalkatrésze a rizs, a mellékalkatrészei pedig olyan számosak,
hogy azokat nem is lehet hamarosan felsorolni. A reisdafel megalkotása
a következő. Mindenekelőtt néhány kanál főtt meleg rizst vesz az
ember a tányérjára. A rizs hófehér, duzzadó: se nem kemény, se nem
puha és minden szemét külön lehetne megfogni. (A rizsfőzés módját
már a khinaiaktól — a rizsfőzésnek első mestereitől — tanulták).
Most jönnek a „hozzátétek", az ingrediencziák. Az ember a kezébe
vesz például egy csomó papirvékonyra lapított apró szárított halat
és ezeket összeropogtatva ráhullatja a rizsre; a halak minősége
százféle is lehet, mert a Jáva körüli tenger felsorolhatatlan gazdag
a különböző halfajokban. Ezután keményre főtt tojássárgát morzsol-
nak szét fölötte; ezután nyers ugorkaszeleteket, apró tyúkhús-darab-
kákat és czukros vízben főtt édes gyümölcs-darabkákat szurkainak
a mindinkább növekvő rizshalomba. Ezután sült marhahús-darab-
kákat, apró zöld paradicsom-szeletkéket raknak a garmada fölé.
Betetőzésül pedig a fűszerek egész sorozatából egy-egy csipetnyit:
gyömbért, árekát, fekete borsot, veres paprikát és Insulinde temérdek
fűszerhalmazának még egy tuczatjából. Ez utóbbi fűszereket öt-tíz
rekeszre osztott apró tányérokon hordják körül vagy jól elzárt kis
pléhdobozokban. Minden kis rekeszkében vagy minden pléhbödön-
kében külön kis kanálka van, a mely mutatja, hogy mennyi veendő
emebből és mennyi amabból. A mikor mindenből van már a tányéron,

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 56
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akkor két favillával jól összekeverik az egészet. Az eredetileg vett
két-három kanál rizs elvész a temérdek hozzátét között és folyton
változtatja a szinét, a szerint, hogy melyik szinű fűszer kezdi
dominálni a keveréket. Mikor aztán létrejött egy meghatározatlan
állományú és szinű keverék, a mely sem nem szilárd, sem nem
kocsonyás és a melyik sem barna, sem szürke, hanem inkább
szennyes sárgás szürkés barna tömeg, akkor készen van a „rizs-
étel" és lehet kanalazni. Utána a tányér olyan, hogy vetekedhetik
avval a tányérral, a melyen annak idején végigettük a brazíliai
hajón az ebédnek tíz fogását. Az ily módon „megkonstruált" rizs-
étel kitűnő tápszer lehet, a mit bizonyít a batáviaiak jól táplált
testi állapota. Hogy egy kicsit máj- meg lépbetegek, azt nem a rizs
teszi, hanem a klima meg az életmód. Az íze azonban már más
bírálat alá esik. Függ az íze attól, hogy mennyi és micsoda fűszer van
benne, milyen fajtájú hal stb. Angolok, francziák, németek nem nagy
barátjai ennek az ételnek, sőt bámulattal határos ellenszenvvel nézik
a furcsa összetételű eledelt; a magyar gyomor azonban, a töltött
káposztának, paprikás csirkének meg tepertyüs pogácsának kipróbált
,,champion'!-ja nemcsak hogy vitézül megbirkózik vele, de egész
Dél- és Kelet-Ázsia partjain kapható konyhában a „reisdafelt" tartja
a legízletesebb ételnek. Probatum est. — — —

Batávia környékére a kirándulások nagyon érdemesek és érde-
kesek. Az idegennek ugyan csaknem felesleges, mert magában a
városban akkora szabad területek feküsznek, hogy ezeknek a körül-
járása már kirándulás számba mehet. Batáviából mindenüvé el lehet
jutni vasúton. A szigetet keresztül-kasul járják a vasutak, a melyek
összekötik a sziget legkeletibb csúcsát a nyugotival, valamint
északról délre is több vonal van forgalomban. A legrövidebb, de
egyszersmind leghálásabb kiránduló hely mindenesetre Buitenzorg,
a mely helység nevének hűségesen megfelelőleg elragadó szép és
tényleg „búfelejtő". Buitenzorg magyarul annyi, mint „gondűző".
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(A batáviaiak meglehetősen beczézgetik tartózkodási helyüket; így
például Weltewreden annyit tesz: megelégedettség.) Vasúton az út
mintegy másfél óráig tart és Tansong Priokból kiindulólag folyton
a legszebb és legérdekesebb scencriák között vezet. Egyik különös
sajátsága a javai vonatoknak, hogy csak nappal közlekednek, reggel
hattól esteli hatig. Könnyű elképzelni, hogy mennyi bosszúságtól
és kellemetlenségtől van az ember ezen „csak nappali" közlekedés
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által megkímélve. Először is teljesen elesik az „Útmutató" szörnyű
„útvesztőiben", labyrinthusaiban való bosszantó és sokszor ered-
ménytelen kereséstől, valamely vonat indulási vagy érkezési órája
után; másodszor pedig éjjel az álmos útitársak nem támasztják a
fejüket a szomszéd vállára és nem rugdalják az embert a „kinyúj-
tózkodhatási lehetetlenségben". A második sajátságuk, hogy meg-
lehetősen drágák; másfél órai útért körölbelül annyit fizettünk,
a mennyiért Budapestről Nagyváradig lehet utazni. Harmadik és
legfeltűnőbb tulajdonságuk, hogy a vonatot kisérő személyzet meg-
lepően — udvarias. A vonat személyzete csaknem tisztán khinai
alkalmazottakból áll és csak a főbb hivatalnokok európaiak vagy
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javánok. A vonat négy-öt helyen is megáll Buitenzorgig, bennszülöttek-
től lakott kisebb faluk előtt, a hol a közönség rendesen nagy számban
csoportosul és bámészkodik. Hogy mit bámulnak, azt épp oly
kevéssé tudnák megmagyarázni ők, mint a mi vidéki vasúti állomá-
saink bámészkodói, a kik szintén künn vannak minden vonat meg-
érkezésénél, a nélkül, hogy tudnák, hogy mit csinálnak ott és mit
bámulnak.

Úgy az útmentén, mint a városok határaiban meg a falvakban
meglehetős sűrű apró őrházszerű kalyibák láthatók, a melyeknek
a tetejéről harangszerűen kivájt fatörzs lóg le s benne egy
fakoloncz, mint harangnyelv. Ezek a kis kunyhók tényleg őrházak,
a melyekben kétféle veszedelem alkalmával adnak jelt: tűzvésznél
és az „amok-futásnál". Az amokfutás ugyanis ismét különös saját-
sága azoknak a vidékeknek, a hol malayok laknak. Az amok alatt
a malayoknak hirtelen beállott dühöngést vagy tomboló rohama
értendő, a mely roham vagy napszúrás folytán, vagy valamely
súlyos betegségnek a rekonvaleszkáló stádiumában, vagy túlságos
ópiumélvezés következtében áll be; néha azonban vérbosszú czímén
történik az amokfutás. Az amoktól meglepett ember vérengző
dühösséggel fut végig a falu utczáin vagy az országúton és a
kezében tartott éles „kris"-sel, egy hullámosán görbe késsel, irgal-
matlanul leszúr mindenkit, a ki az útjába akad. Ha valamely
malay amokfutásra indul, ezekben az őrtálló kalyibákban lógó
faharanggal figyelmeztetik a közönséget, egyszersmind felszólítják
az embereket, hogy tegyék ártalmatlanná az amoktól meglepett
dühöngőt. Az ártalmatlanná tevés nagyon egyszerű művelet.
A dühöngőt t. i. egyszerűen lebunkózzák, mint a veszett ebet, vagy
lelövik. Az amokos malayt ugyanis szabad prédának tekinti a javai
törvény, éppen úgy a sumatrai meg a pulo penangi is. Van erre
külön vessző-villájuk is tüskékkel, a melylyel nyakoncsípik, földre
rántják s megölik.

Batávia közelében folytonosan rizsföldek között halad a vonat;
a nagyon sok vizet igénylő rizsföldek csatornázása egyik mester-
műve a jávaiaknak. Tovább haladva, a talaj gyorssn emelkedik;' a
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vonat dúsan benőtt halmok között halad fölfelé. A sceneria egyre
változik s egyik szebb a másiknál; a zúgva rohanó hegyi patakot
szépen dolgozott híd íveli át; utána ananász-földek, aztán kávéültet-
vények, közbe-közbe a benszülötteknek sűrű növényzet közé épített
idyllikus falucskái. Másfél órai utazás után elértük Buitenzorgot,
növényzeti szempontból a földnek egyik legbájosabb részletét.
Buitenzorg ugyanis a batáviaiak legfontosabb nyaralóhelye, a melynek
előkelőségét az adja meg, hogy a „nyári hónapokban" (!) a kor-
mányzó is itt tartózkodik. Buitenzorg híressége azonban a világ-
hírű botanikus kert, a mely úgy a sceneriák szépségére nézve,
mint a botanikai tudományok tanulmányozására berendezett intéz-
mények gazdagsága folytán az egész világon páratlan. A buitenzorgi
botanikus kert úgyszólván a legmagasabb egyeteme a botanikai
tudomán}roknak. A berendezése olyan mintaszerű, olyan páratlan
gazdag, hogy a botanikai tudománynak nincsen olyan ágazata,
a melyből itt magasabb tanulmányokat és vizsgálódásokat nem
lehetne végezni. A rengeteg terjedelmű parknak növény-gazdagsá-
gáról fogalmat nyújt az az egy tény, hogy csak a fáknak több
mint hétezer fajtája terem benne, a melyek osztályonként és csalá-
donként vannak csoportosítva. A kertnek egyik részét mesterségesen
csinált őserdő borítja, a melyben a növényzet olyan rengeteg dús,
hogy a nagyon keskeny gyalogösvényeken is csak ügy gyei-bajjal
lehet keresztül hatolni. A növényfélék ezer meg ezer fajtájának
valamennyi sajátosságait itt helyt tanulmányozzák a tanulás és
megfizetések végett Jávába jött botanikusok, a hol a növény éle-
tének első perczétől kezdve a haláláig minden fázisa a tudós
búvárkodó szeme előtt történik. A kert tudományos berendezésének
leírása még a szaktudósnak is nehéz munka lenne. Mi csak a laikus
emberre tett benyomásra terjeszkedhetünk ki. Ez pedig olyan
fenomenális, oryan elbájoló és elragadó, hogy szintén — leírha-
tatlan, így például egy nagy tó áll a kert közepén, a tó közepén
parányi kis sziget, ezen a szigeten pedig a kormányzói nyári palota.
A tó körül a pálmáknak, lomb-, gyümölcs- és díszfáknak a képzel-
hető leggyönyörűbb példányai sorakoznak; magát a tó vizét pedig,
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a melynek színéből néhány szökőkút vize ugrik fel jókora magas-
ságra, a vizi-növényeknek legbájosabb fajtái lepik el, a Viktória Regiá-
tól végig a lotos gyönyörű szép fehér és rózsaszínű virágjáig.
Magát a palotát — Jávának talán a legízlésesebb és legművészibb
építményét — ismét a leggyönyörűbb fáknak és pálmáknak
gyűrűje övezi.

GUMMIFA A BU1TENZ0RGI BOTANIKUS KERTBEN.

Ugyancsak páratlan szépségű a „Kanary"-fák avenueje; csupa
egyforma magasságú, egyforma vastagságú sudarú és egyenlő terje-
delmű hatalmas lombkoronával. Ez a fasor olyan elragadó szép,
hogy mögötte messze elmaradnak a Rio de Janeiroi botanikus kert
világhírű király-pálmasorai, valamint az ugyancsak világhírű Pera-
denieyai botanikus kert legszebb részletei, a földgömb egyik leg-
szebb szigetén, Ceylonon. De valamennyi szépségét felülmúlja a
„pálmaosztály", a melyben valamennyi pálmafajnak minden családja,
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minden osztálya és minden alfaja képviselve van; természetesen a
leggyönyörűbb példányok által. A milyen nagyszabású a sceneriák
és az élőnövények elhelyezése, ugyanilyen tökéletes a tudományos
búvárkodásra szolgáló berendezkedése is. A múzeumok, herbáriu-
mok, laboratóriumok, fényképészeti intézetek pazar bőkezűség-
gel vannak berendezve. Európában méltányolják is ám a buiten-
zorgi botanikus kertnek ezt a legnagyobb fokú tudományos értékét.
Buitenzorgban állandóan tartózkodik néhány olyan férfiú, a kinek
a neve a tudományos botanika terén éppen olyan kimagasló és
híres, mint akár maga a buitenzorgi botanikus kert. Hogy ezek a
nevek túlnyomóan — német hangzásúak, arról nem tehet senki;
de mindenesetre dicsőségére válik a német nemzetnek.

A buitenzorgi kirándulással egyszersmind véget ért batáviai
tartózkodásunk. Öt napi itt időzésünk után annyival inkább készül-
nünk kellett az indulásra, mert a kínálkozó alkalom — az Ausztrália
délnyugoti partjára induló hajó — már szintén megtette az elő-
készületeit az indulásra.

Batávia és Európa között meglehetős könnyű a közlekedés,
mert úgy az angol, franczia, német hajók, mint a hollandi társu-
latok meg a British-India társaság és több más társaság hajói elég
sűrűn közlekednek Észak és Dél között, a mint azt már Pulo
Penang és Singapure között láttuk. Jávától délre vagy keletre
azonban már sokkal kötöttebb a „marsroute"; itt már kissé kom-
binálni kell az összeköttetéseket és jól kiszámítani a megfelelő és
lehetséges összeköttetéseket. A mi útitervünk szerint Batáviából
Ausztrália délnyugoti partjára kellett tartanunk, Freemantleba; innen
az utunk — tervünk szerint — tovább vezet Ausztrália déli partján
Adeleidebe, innen Melbourneba, Sydneybe, Brisbanebe Ausztrália
keleti partján, és ha alkalom kínálkozik, Sydneyből a tőle keletre eső
Csendes óceáni szigetek egyik legfontosabbjára, a Samoai sziget-
csoportra, a honnan oly módon folytatjuk az utat tovább északra,

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 57
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hogy vagy a Csendes óceáni szigetek közötti forgalmat fentartó
hajók egyikével jutunk fel Hongkongig Dél-Khinában, vagy pedig
a Hawai-i szigetekre.

Ennek a tervünknek megfelelően pompásan bevált a West-
Australian Steamnavigation Company „Calgoorlie" hajója, a mely
Singapureból jövet, úton volt hazafelé Freemantleba. Batávia és
Nyugot-Ausztrália között ezidőben csupán három hajótársulat
tartott fenn rendszeres összeköttetést; ezek egyike az éppen említett
„West-Australien" ausztráliai hajótársaság, a másik kettő pedig
hollandi társulat: a „Nederland" meg a „Rotterdam Lloyd". Az
ugyancsak hollandi „Coninklijke Pakketvaart Maatschappy" a Jává-
tól keletre eső szigetekkel tartotta fenn a közlekedést; dél felé csak
a legkivételesebb esetekben menesztett hajókat.

A West-Australian társaság hajói minden tizennégy napban
egyszer indultak Singapureból és ugyancsak minden tizennégy
napban egyszer Freemlantleből. Ha tehát most elmulasztanék a
Calgoorlie indulását, akkor a legjobb esetben is legalább tizennégy
napot kellene még Batáviában, illetőleg Jáva szigetén töltenünk.
Ennyi időt pedig a mi időbeosztásunk folytán az ,,Insulindeiek"
irányában érzett nagymérvű rokonszenv mellett sem engedhettünk
meg magunknak. •

Október 6-án tehát a kora reggeli órákban már a Calgoorlien
voltunk elrendeződve és vártuk az indulás idejét.

Mielőtt azonban megindulnánk a hosszú útra Ausztrália dél-
nyugati partjára, érdemesnek tartom egy-két eseménynek a felemlí-
tését, a melyek élénk világot vetnek a hajós élet némely olyan
mozzanatára, a melyek úgy a kereskedelmi, mint a hadihajók éle-
tében elég gyakran fordulnak elő. Ezen események — a melyeknek
kettője a Verestengeren történt, a másik pedig azon az Óceánon,
a melyen idáig vezető utunkon olyan sokáig tartózkodtunk, tudni-
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illik az Indiai Óceánon — még abban az időben történtek, a mikor
én — ezen sorok írója — mint hajóorvos hadihajókon szolgáltam
és nem mint „ártatlan" utas csak „közönséges" személyszállító —
akárhányszor még „közönségesebb" teherhajókon •— gyönyörködtem
a tengeri élet változatos nehézségeiben és küzdelmeiben. Ezek a
kis történetek annyira jellemzetesek az óceánokon járó hajók sajá-
tos „életmódjára", hogy érdemesnek tartom azok felemlítését. Az
előttünk álló hosszú tengeri út Freemantle-ig vagy Perthig éppen
jó alkalomként kínálkozik erre a czélra.

A mikor keletázsiai expedíciónk alkalmával először haladtunk
végig a Verestengeren s először voltunk kitéve a tropikus égöv
tikkasztó forróságának meg szokatlan nehéz viszonyainak, akkor
azzal vigasztaltuk magunkat, hogy ezek a napok lesznek egész
missziónk alatt a legnehezebbek.

A mikor pedig később Khina belsejében, a barátságtalan Yangtce-
Kiangon kínlódtunk végig harmincz napot leírhatatlan nehéz és
sanyarú viszonyok között, akkor örömmel néztünk eléje utazásunk
ezután következő részének, azon reményben, hogy bárhova is men-
jünk innen, csak kellemesebb és könnyebb viszonyok közé fogunk
jutni. De a mikor expedíciónk befejezése felé, — a hazavezető
úton — másodszor haladtunk fel a Veres-tengeren, akkor meggyő-
ződtünk arról, hogy nem jó lemente előtt dicsérni a napot.

Ma, a midőn az Ázsia körüli expedíció már csak mint átélt
tény emléke van mögöttünk, bátran állíthatom, hogy ezek a napok
voltak a legnehezebbek.

Az Indiai Óceánról ugyanis betérve a Bab-el Mandeb szoroson
a Verestengerre, szembe csapott bennünket az egész tenger hosz-
szán végig dühöngő Számum, a mely változatlan erővel tartott
napokon keresztül. A viharszerű ellenkező szél meg az óriási hullám-
járás következtében a vitorlákkal eszközlendő felfavifozásról szó
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sem lehetett. Sőt ellenkezőleg, a hajó gépezetét a végletekig megeről-
tették, hogy a corvetta felküzdhesse magát az óriási hullámok ellen.

A hőség már az Indiai Óceánon is úgyszólván eltűrhetetlen
volt, holott akkor még vitorla alatt jártunk és a kazánok nem voltak
fűtve. A mint azonban a gépet működésbe hozták, az elviselhetet-
lennek gondolt forróság rögtön és tetemesen növekedett.

Könyörtelenül üvöltött végig a fedélzeten napokon át a finom
homokkal és meleg vízpárával telített Számum szele, a melyen a
perzselő nap csak mint sárga, elmosódott, izzó korong látszott
keresztül. A levegő olyan forró volt, mintha végtelen nagyságú
sütőkemenczéből fújták volna reánk.

Minden perczben végig söpörtek a hullámok a hajón. Hogy
megvédjék a hajó üregét a betóduló víztömeg ellen, minden oldal-
ablakot és fedélzetnyílást vízmentesen elzártak, a mi által a hajó
ürege valóságos pokollá változott. Mert eltekintve a hőségtől, már
maga a levegő is irtózatos volt lenn a korridorban. Hogyne; két-
százharmincz ember élt a napokig nem szellőztetett alacsony és
szűk helyiségben.

A hőmérő a napon 66°-ot mutatott; árnyékban a kettős ernyők
alatt 42°-ot; lent a korridorban és a kabinokban állandóan 34° volt
a hőség; a gépeknél pedig és a kazánoknál 68°-nyi melegség ural-
kodott. (Február havában!)

A nagymérvű testi bágyadtság és szellemi lehangoltság ellenére
alvásról szó sem lehetett. Öt percznyi fekvés után az ágynemű
tökéletesen átizzott volt. Mert tudniillik izzadtunk határtalanul.
És minél többet izzadtunk, annál többet ittunk, vagy akár megfor-
dítva: minél többet ittunk, annál többet izzadtunk. Össze-vissza
ittunk mindennemű folyadékot, a mi éppen kéz alá került, a desz-
tillált tengervíztől kezdve egészen a czukortalan hideg teáig. (Ennyi-
ből állott ugyanis a nagy választás.) Notabene: a íeghűsebb italunk
testvérek között megért 30° Celsiust.

Ráadásul el voltunk látva bőven az úgynevezett „hőség-küteg-
gel" (Preackling Heat), a tropikus égövnek evvel a kínos átkával.
Alig volt ember a hajón, a kinek a teste nem volt sűrűn fedve
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a makacs és kínos küteggel, a mely szúr, mint ezer finom tű és
viszket, mint a rüh.

A gépek megfeszített erőlködése mellett, a corvetta csak lassan
tudott felvergődni az ellenkező szél és hullámjárás ellen. A gép
prüszkölt, zakatolt és lihegett, mint valami hosszú tehervonat mozdonya
felfelé a meredek kaptatón. A széles, magas kürtő szakadatlanul okádta
a hatalmas, fekete füstoszlopot, a melyet éjjelenként kisértetiesen
világítottak meg a füsttel együtt elszálló izzó széndarabok. A szo-
kásos tíz mérföld helyett, a melyet corvettánk 1460 lóerejű gépe
normális viszonyok között képes óránként megtenni, most csak
négy mértföldet tudtunk futni. -

Közbevetőleg megemlítem, hogy a Yangtce-Kiangon a tíz mért-
föld helyett, helyenként csak egy mérföldet tudtunk megtenni; sőt
egyes pontokon az is megtörtént, hogy a hajó meg sem mozdult
helyéről és a rohamos ragadó ár egészen keresztbe fektette a folyón.
Csak egy hirtelen kanyarodás — . tudniillik kifelé a veszélyes örvény-
ből és egyenesen neki a túlsó partnak — mentette meg a hajót a
biztos veszélyből.

Mintegy hatszáz mértföldnyire haladtunk ilyen körülmények
között fel a Verestengeren és már csak nyolczszáz mértföldnyire
voltunk Sueztől, a mely útnak a megtevésére számításunk szerint
legfölebb nyolcz napra volt szükségünk, ha az egész Veres-tengeren
végig gőzzel teszszük meg az utat. (Vitorlákkal talán négy hétbe
is került .volna ez az út, a leírt körülmények között.)

Körülbelül Dsiddah magaslatánál lehettünk, a midőn az elő-
árboczról az őrszem hajót jelzett szembejövő iránynyal. A jelzett
hajó csakugyan egyenesen felénk vett irányt. Már távolról látható
volt, hogy nehéz havariája van, miután feltűnő lassan közeledett.
Az is gyanús volt, hogy az árboczán vitorlákat hordott, holott keres-
kedelmi gőzhajók csak a legritkább esetben feszítik ki vitorláikat.

Természetesen angol hajó volt. Azért mondom: természetesen,
mert — a mint eddigi tapasztalatainkból már tudjuk — tíz hajó
közül, a melylyel az ember találkozik, hat bizonyosan angol lobogó
alatt jár. '
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Mintegy hatszáz méternyire tőlünk megkezdette nemzetközi
lobogóival a jelzéseket, a melynek körülbelül az volt a tartalma,
hogy: „Traveller1'-nek hívják, gyorsárú- és személyszállító, Liver-
poolból jön és Jáva szigetére tart; nehéz havariája van a csavaron,
további útja bizonytalan, kéri tehát segélyünket.

Nagyon lehangoló benyomást tett reánk ez a néhány mondat.
Előre látható volt, hogy a segélynyújtás következtében a remélt
nyolcz nap helyett esetleg még egyszer annyit kell a Veres-tenge-
ren töltenünk.

A segélyt megtagadni azonban lehetetlen. A „nemzetközi tenger-
jog" előírja, hogy minden hajó, a melyet „tengerveszélyben" levő
hajó segélyért szólít fel, minden körülmények között köteles tehet-
sége szerint a kért segélyt nyújtani, feltéve, ha ő maga nem forog
veszélyben. . p

Nem szívesen ugyan, de engedve a szükségnek meg az erkölcsi
kötelességnek, a parancsnok megígérte a kért segélyt.

— Miben áll a havaria? Mire van szüksége? — kérdé a „Tra-
veller "-t.

— A csavarnak elveszett három szárnya. Egyik Malta alatt,
kettő a Verestengeren. Most már csak egy van. Ha ez az utolsó
is elvész, akkor esetleg el van veszve a hajó is. Kisérjen tehát
Perimig.

Hm! Nem rossz. Tehát vissza a Bab-el Mandeb szoroshoz, a
hol éppen hat nappal ezelőtt voltunk. Azaz hatszáz mértföldnyire
vissza — Perimig; onnan ismét hatszáz mértföldet vissza, erre a
pontra, a hol most vagyunk; innen Suezig még van nyolczszáz
mértföld; hatszázat pedig már megtettünk. Tehát ezernégyszáz mért-
föld helyett kétezerhatszáz! És még hozzá ilyen viszonyok között!

A kedvtelenség hatványozva fokozódott.
— Perimig nem kisérem, — jelzé vissza a parancsnok, —

mert az az utammal diametrálisan ellenkező irányba esik. Hanem
elkísérem Dsiddahba, Suakimba vagy Massauahba.

— Dsiddahba, Suakimba vagy Massauahba nem mehetek, mert
azok az én utammal esnek diametrálisan ellenkező irányba. Azon-
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kívül Perimben hajógyár van, a hol havariámat kijavíthatom. Az utam
pedig sürgős! — felelte a „Traveller".

Három érv egy ellen, a melyek közül már egy is az ő javára
nyomta volna a mérleget. A mi utunk ugyanis nem volt sietős.
Xekünk tudniillik most, hogy a hátunk mögött voltak a khinai
vizek meg az indiai Óceán, mindegy volt, hogy márczius végén
vagy október elején érünk-e a főhadi kikötőbe. A „Traveller"-nek
ellenben minden napi késedelemért tetemes összeget kellett volna
fizetnie. Tehát neki van igaza. Nem marad más hátra, mint meg-
fordulni és menni vissza Perimbe.

— Hány mértföldet képes megtenni? Ki fizeti a költségeket? —
kérdé a parancsnok megfordulása előtt.

— A széllel és hullámmal talán megteszek nyolczat. A költ-
ségre pedig ..carta biancát" adok egy port-saidi bankra.

All right, akkor menjünk. Indulás előtt megállapították csilla-
gászatilag a találkozás színhelyét a hajónapló számára, azután meg-
indult a kisérés. Az angolban nagyon csalódtunk. Mi azt hittük,
hogy az ő nyolcz mértföldje nem egyéb mint — renommirozás
és azért mond ilyen sokat, hogy a parancsnok annál könnyebben
határozza el magát a kisérésre. Nem hittünk neki és el voltunk
készülve, hogy nem sokára „slepp"-be kell vennünk, vagy pedig,
hogy a legjobb esetben is legfeljebb csak három mértföldet
fogunk futni.

Ellenkezőleg történt. Nekünk, a segélynyujtóknak, a gépek teljes
megerőltetésével kellett futnunk, hogy nyomába maradhassunk a
..szegény sebesült" Travellernek.

A mi különben nagyon természetes. A mi corvettánk ugyanis,
a melynek hatalmas vitorláiban állott a tulajdonképeni ereje és a gépe
inkább csak mint kisegítő motor szerepelt, a legjobb esetben is csak
tíz mértföldnyi gyorsaságot volt képes kifejteni. Jelenleg azonban
ez a tíz mértföld is nyolczra redukálódott jelentéktelen kis baj
miatt. Az angol ellenben, mint modern gyorsjáró hajó, a mely
tizenhat mértföldet fut normális viszonyok között, nehéz havariájával
is könnyen megtett nyolcz-kilencz mértföldet 6000 lóerejű gépével.

Dr. Gáspár F. : A föld körül. ül. 58
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A kíséretre különben is csak azért volt szüksége, hogy a
közelében legyünk arra az esetre, ha a propellernek az utolsó
szárnya is elveszett volna. Mert ez esetben a hajó mint tehetetlen
tömeg hánykolódott volna a hullámokon és bizonyára tönkrement
volna a tömérdek zátonyon és szirteken, a melyekről a Verestenger
— különösen annak a déli része — oly félelmesen hírhedt.

Két napig tartott a kisérés, a mely azonban inkább — üldözés
volt. A mi gépeink már előbb annyira meg voltak erőltetve, hogy
ily gyorsaság kifejtésére alig lettek volna tovább képesek. A lobogó
becsületét azonban meg kell menteni minden áron. Tehát csak
rajta, tovább, a végkimerülésig.

Szerencsénkre közbe jött a véletlen. A hullámzás tudniillik
lecsendesült, az idő kiderült. A „Traveller" pedig azt remélte, hogy
a lenyugodott tengeren kibírja az egyetlen csavarszárny a Perimig
még hátralévő utat. Megállóit tehát, hogy bevárjon minket és hogy
megköszönje a segítséget. Újból megállapítottuk a csillagászati
pontot és a két hajó barátságos ,.Good bye"-jal elvált. Az angol
folytatta útját délre Perimnek, mi pedig visszafordultunk északra.

Néhány nappal később Dsiddahban, a hova be kellett térnünk
szén- és élelmiszerkészleteink kiegészítése végett, találkoztunk egy
orosz hadihajóval, a mely a kelet-afrikai partokról jött és a melyet
ugyanaz a sors ért, mint minket. Még pedig szintén a szerencsétlen
„Traveller"-rel.

Alig húsz mértföldnyire attól a ponttól, a melyen mi elhagytuk,
csakugyan szerencsésen elvesztette az utolsó csavarszárnyat is és
ki tudja, mi történt volna vele, ha a gondviselés nem hozza útjába
ugyanaz nap az orosz hajót.

De sok gyermek maradt volna árván és de sok asszony lett
volna özvegygyé!

A „Traveller"-rel való találkozásunk után mintegy három héttel,
kedvezőbb körülmények között találkoztunk egy másik hajóval,
egy kedves régi, jó ismerősünkkel, a „II. Vilmos császár"-ral.
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Ezzel a hajóval Ceylon szigetén, Colombo kikötőjében talál-
koztunk először és ámbár „csak" kereskedelmi hajó volt, a leg-
jobb barátságba léptünk vele. Ebben a leereszkedésben része volt
annak, hogy az időtájt járt a mi pánczélílottánk a német partokon,
a hol a németek a legbensőbb barátsággal és kitüntetéssel fogadták
bajtársainkat. Úgy illett tehát, hogy mi is barátságot kössünk a
némettel, a Pidurutallagalla * tövénél.

De voltak más okaink is jó barátságban élni a „II. Vilmos
császárral". Colombo kikötője ugyanis, a mely nemcsak arról hires,
hogy talán egyik legszebb pontja a földgömbnek, hanem már ren-
des körülmények között is egyike a legélénkebb kikötőknek, ott
tartózkodásunk idejében különösen élénk s mozgalmas volt. Ugyanis
több nagyszabású hajótársulat bizonyos oknál fogva elhatározta,
hogy megváltoztatja a hajók menetét, a mennyiben tudniillik azokat
a hajókat, a melyek eddig a Nyugattal tartották fenn a közlekedést,
ezután Keletre küldik és viszont a keletieket Nyugatra. A csere
központjául Colombot jelölték ki, az időt pedig deczember máso-
dik felére tették.

így történt aztán, hogy karácsony körül Colomboban hor-
gonyzott az Óceánt járó kereskedelmi hajók szine-java. A hajók
közt volt egynéhány, mint például az „Oceania", a „II. Vilmos
császár", melyek éppen úgy páratlanok voltak az időtájt a maguk
nemükben, mint akár a „Trafalgar" vagy a „Lepanto" pánczél-
tornyos hadihajók a maguk nemében.

Colombo gyönyörű utczáinak érdekes bennszülött közönsége
csaknem elenyészett a számos idegen között, a kik ezen idő alatt
a várost elözönlőitek. Ezen néhány nap alatt Európa és Amerika
csaknem valamennyi művelt nemzetének a nyelve hallható volt a
szállodák terrászain, vagy a kirakatok előtt. Az ebédnél pedig könnyen
megtörténhetett, hogy ugyanegy asztal mellé kerültek a table d'hote-
nál pl. Callao, Vladivostok, Saravak, New-Orleans, Kobe, Tien-
Tcin és Adelaide képviselői.

* A Pidurutallagalla magas hegycsúcs Ceylon szigetén, a mely már messze
künn a sík tengeren látható.

58*
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A kikötő ezen érdekes mozgalmához nagyban hozzájárult még
egy másik körülmény, mely nem. kevésbbé érdekes, mint az előbbi.

Colombóban ugyanis nagyszámú angol lovasság „fekszik" és
ennek megfelelően számos lovastiszt tartózkodik ott. Ezek több-
nyire fiatal lordok, másodszülöttek, a kiknek nincs pénzük, de van
czímerük. A szomszéd Elő-Indiában pedig, például Madrasban,
Bombayben, Calcuttában viszont nagyon sok ültetvényes van, a
kiknek nincs ugyan czímerük, de vannak mértföldekre terjedő ültet-
vényeik és szőke fürtű, rózsás arczú misseik, a kik nagyon szívesen
hallgatnak a lady czímre. Miután azonban a lovastisztek nem mehet-
nek kedvük szerint Madrasba vagy Calcuttába, ellenben az ültet-
vényekkel és missekkel bíró papák jöhetnek Colomboba :— nya-
ralni, megtörténik tehát minden év vége felé, hogy Colombóban
ilyenkor az embernek minden újjára jut egy indiai milliomos és
minden milliomos kisasszonynak az ujjara egy — jegygyűrű.

Nekünk ugyan a gyűrűosztogatásban — sajnos — nem volt
részünk, de volt az ismeretség-kötésekben, bálokban s más meg-
hívásokban, a melyek tudvalevőleg normális viszonyok között a
gyűrűhistóriák előzményei szoktak lenni.

Az „Union club" és a „Hotel Oriental" termei után a „II. Vilmos
császár" fedélzete volt leggyakrabban a találkozási hely a colomboi
ideiglenes társasággal. Ez a hajó ugyanis, ámbár akkor csak a
negyedik-ötödik útját tette meg, már el volt ismerve, hogy mint
személy-szállító hajó páratlan a maga nemében. Abban az időben
nem úszott a tengeren hajó, — kivévén néhány fejedelmi vagy
klubbeli yachtot — a mely fényűzésre, pompára, kényelemre, de
különösen nagyságra nézve evvel a hajóval vetekedhetett volna.

Az utazó közönség meg a gyarmatlakók kíváncsiságából kifo-
lyólag csakhamar a „bonton"-hoz tartozott a „II. Vilmos császár"-t
meglátogatni és a kedves, csinos kis missek tényleg bebizonyították,
hogy a „german-ship" ez időben „the greatest attraction; indeed".

Az ilyen nemzetközi összejövetelek alkalmával tudvalevőleg
gyorsan jönnek létre az ismeretségek; éppen olyan gyorsan jön
létre egy kis rögtönzött tánczmulatság, különösen a gyarmatokon.
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Az a tudat, hogy ez az együttlét az utolsó az életben, hogy egy
másik összejövetel még csak nem is valószínű, továbbá a balzsamos
édes levegő, együttesen okozzák, hogy ilyenkor az exlusivus angol
miss, a büszke spanyol sennorita, az öntudatos olasz signorina is
megenged magának egy gyöngébb tekintetet vagy melegebb kéz-
szorítást.

Feledhetien gyönyörű esték voltak azok a ,,II. Vilmos császár"
fedélzetén. Minden, a mi a fedélzeten volt, exotikus, szokatlan,
gyönyörű és új volt; a virágdísz, a zene, a táncz, a közönség, a
modor és a társalgás. Gyönyörű volt a különböző nemzetiségű
fiatal nők és leányok csoportozata, mindnyájan könnyű és lenge
hófehér öltözetben, a tropikus hőség által megengedett kaczér
szabadalommal.

Mindazonáltal eszembe juttatták e tánczmulatságok a hazai
emlékeket is, a mennyiben mindannyiszor önkénytelenül kis össze-
hasonlítást kellett tennem. Itt ugyanis, akár a klubban, akár a
hajón, minden szaloniasan, kimérten, sajátságos finom feszességgel
történt. A férfiak, ha tánczra kértek fel valamely hölgyet, kimért
udvarias meghajlással tették azt. Bemutatták magukat előbb a
mamának és ennek engedelmével a kiszemelt tánczosnőnek. Evvel
az illető nem rohan aztán mindjárt neki a tömegnek, hanem néhány
bevezető megismerkedő szót vált vele. A választott tánczosnő a
férfiúval marad a megkezdett tánczdarab egész tartamára a nélkül,
hogy végkimerülésig, a lélegzet elfogytáig erőltetnék a tánczot.
Ellenkezőleg: minden egy-két forduló után következik egy kis
pihenés, egy kis társalgás, a mely idő alatt azok tánczolnak, a kik-
nek előbb nem jutott hely. Aztán ismét folytatják, óvatosan és
kíméletesen, a nélkül, hogy a tánczosnő egyetlen lábtaposásnak,
oldallökésnek vagy mellbedöfésnek lenne kitéve.

Mahawa-Tawu. — mondjuk, hogy: pápuafőnök az Új-Hebri-
dákról, — a ki valószínűleg valamelyik európai állatkertben muto-
gatta magát csapatával, vagy talán az angol udvarnál járt „állami
ügyekben", véletlenül ott állott egy alkalommal a fedélzeten és
nézte a tánczmulatságot. Láttam az arczán, hogy unatkozik és hogy
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nem tetszik neki ez a mulatság. Odamentem hozzája és meg-
szólítottam :

— Jó Mahawa-Tawu! Nagyot nőj jön a te ükapád szelleme!
Hogyan érzed magadat ebben az idegen környezetben ? Úgy-e, unal-
mas mulatság? Nincs harczi lárma, nincs kurjongatás, sem assagay
suhogtatás. Még azt sem hallani egy tánczostól: „Ej haj, dear
miss; we should never die!" — D e jönnél csak mihozzánk, az én
hazámba, a Kárpátok aljába! Ott látnál mulatságot a te gusztusod
szerint; minálunk ugyanis, az én hazámban, van az ország szivében,
a szőke folyó partján egy nagy-nagy vigvam, a mit a mi nyel-
vünkön úgy ejtenek ki: redut és a mi annyit jelent a ti nyelve-
teken, hogy „vigadó". Máskép megy ott a mulatság, jó Mahawa-
Tawu! Ott nem látsz ám hajlongó, bókoló fehérarczúakat, hanem
tűzvérű ifjakat, a kiknek a nemes tűztől rákpiros a felhevült arczuk;
ott látsz ifjakat homlokba csapzott, izzadt hajjal, átizzadt inggel;
a nyak körül tekert manchetta (a mit, tudod, néhány év óta nálunk
gallér helyett viselnek a fiatalok, mint Kamerunban a bennszülöttek)
átizzadt rongyként hull a frakkra. Ott nem hajolnak, bókolnak ám
az emberek, hanem az ifjú odalejt a tánczosnő elé, büszkén és
hetykén, a mint az a tűzvérű ifjúhoz illik. A mamára rá sem néz,
legfeljebb — lenéz; aztán összeüti a bokáját, végigtörli izzadt
arczát és nyakát és elmondja egy szuszra kihi. . . nem: meg-
hivólag: „X. Bandi vagyok; szabad kérnem!" Még el sem végzi
a mondókáját és már rohan a zsákmánynyal neki a tömegnek, a
hol legsűrűbb. Két kézre kapja a tánczosnője karcsú derekát és
rázogatja lelkesen, mint a hogy ti, meg a zulukafferek a pálma-
sudarat kókuszszüretkor. 0 maga pedig megáll egy helyt és elkezd
topogni, meg kopogni, mint a pommeráni rekruta a kommandó-
szóra: „uff der Stelle jetreten!" Aztán behunyja a szemeit és
elkezd mártogatni, térdepelni, szorongatni, meg keringeni, mint az
ájtatosságban megveszekedett gangesparti fakir. Aztán fellobognak
a harczi zászlók, az izzadtságtól csepegő zsebkendők. Aztán a konty
meg a „fecher" repül, az uszály meg a szoknya perdül. Minden
harczos, azaz hogy tánczos kopog, dobog, kurjong, zihál, sóhajt
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és biztat. A fal reng a harczi zajtól: „Ne hagyd magad Schlézinger!
Szorítsd Laczi, vakapád! Hej, kisasszony, nem halunk meg soha-
sem!. . ." Úgy ám, "Mahawa-Tawu; és még napokkal ezután folyik
csak az igazi vér! . . .

— Szűnj meg beszélni, te sápadt arczú idegen, sóhajtá a
pápuafőnök: ne juttasd eszembe az én hazám emlékeit; ne ébreszd
fel bennem a szunnyadó honvágyat! — —- —

De lássuk tovább a „II. Vilmos császár"-! Eltekintve az érdekes
mulatságoktól, a német hajó különben is nagy vonzóerővel bírt reánk.
Először is, mert mint jó hazafiak kötelességünknek tartottuk a hajó
német utazóival szorosabbra fűzni a „birodalmi szövetség" kapcsát.
Hogy a szövetség megkötésben nem annyira az utazókat, mint az uta-
zónőket igyekeztünk első sorban megnyerni, az csak véletlenül történt.

Másodszor pedig szerettük a hajót azért, mert reggelenkint, a
lobogó felvonásakor, az udvarias kapitány rendesen a mi haditenge-
részetünk hymnusát is eljátszatta zenekarával. Harmadszor pedig
azért, mert a derék és vendégszerető tisztikar mindig a legnagyobb
barátsággal fogadott bennünket és a kiknek a társaságában nagyon
kellemes volt a megunt angol és olasz konyha után végre a becsü-
letes, tartalmas német konyha gyönyöreit élvezni.

Különösen megnyerő és érdekes alak volt a hajó kapitánya,
egy telivér tengerész tetőtől talpig. Abból az iskolából való volt,
a mikor még vitorlával járták meg a Vihar-fokot és a ki megtette
egyszer többek közt, hogy miután egy alkalommal harmincz napon
keresztül hasztalanul lavírozott a Vihar-foknál, hogy feljusson a
nyugati partra, megfordult, megkerülte az egész földgömböt és kelet
felől jutott el a túlsó oldalra, Valparaisoba.

Indulásunk előtt éppen olyan kellemes, mint hasznos aján-
dékkal lepett meg bennünket — újévre. Tudniillik néhány hordó
bajor sört." néhány kosár friss kenyeret, vajat és jeget küldött a
hajónkra: csupa olyan dolgokat, melyeket hadihajókon abban az
időben csak úgy a természetrajzból ismertek. Xeki azonban könnyű
volt hiszen: omnia sua secum portat; volt pékműhelye, mészár-
széke, tehén-istállója és jéggyára.



464 . GÁSPÁR KERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

Hazafelé vezető utunkon még egyszer találkoztunk a „II. Vilmos
császár"-ral, még pedig a suezi csatornán. Első találkozásunk óta a
„II. Vilmos" már otthon járt Hamburgban, kirakodott, berakodott,
meg is pihent egy-két hétig és már ismét útban volt Dél-Ausztrá-
liába és a Csendes-óceáni szigetekre.

Ezúttal a szokottnál is élénkebb volt a közlekedés a csatornán.
Minduntalan ki kellett térnünk a szembejövő hajóknak és viszont
mi is számos hajó előtt haladtunk végig, a melyek nekünk adtak
utat. Hogy mekkora volt a forgalom ezen időben a csatornán, talán
leginkább kiviláglik abból, hogy ezen a két napon — februárius
15-én és 16-án — a suezi társulat bevétele egy millió egyszázezer
frankra rúgott. (Csak egy hajó, mint pl. a „II. Vilmos" 60,000 franc
illetéket fizet egy útjáért a csatornán.)

A csatorna feleútján, Ismaila felett, ismét jelt kaptunk, hogy
a legközelebbi „gare-nál" térjünk ki, de oly módon, hogy mögöt-
tünk még egy hajó férhessen el, miután annak is ugyanott kell
kitérnie.

Nemsokára a kitérés után látható volt az impozáns, hatalmas
hajó, a mely velünk szembe jött. Hogy a szembe jövő hajó az
óriás nagyságúak közé tartozik, 'már abból is látható volt, hogy a
csatornára előírt öt mértföldnyi gyorsaság helyett csak három mért-
földdel haladt, a mely lassúságra csak a kivételesen nagy hajók
vannak kötelezve.

A legközelebbi kanyarodásnál felismertük a „II. Vilmos csá-
szár i t és a kedves emlékű ismerőst barátságos üdvözléssel fogadtuk.
Az udvarias kapitány azonban ismét megelőzött bennünket, mert
mire közelünkbe értek, a zenekar már javában folytatta a mi hym-
nusunkat, a közönség pedig, a mely sűrűn fedte el a fedélzetet,
kendőlobogtatással és hangos hurrah-val köszöntött bennünket.

A kitérési idő ugyan nagyon rövid volt, de éppen elegendő
arra, hogy a kapitány néhány hordó jégbe hűtött bajorsört küldjön
a hajónkra.

És még akadnak' emberek, a kik azt mondják, hogy h . . .
a német! — — ' . * '
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Dél-Amerika, Afrika és az Indiák körüli utazásunk alatt olyan
gyakran esett szó a világító-tornyokról, hogy azokra most már mint
régi ismerősökre tekintünk. Pedig bizony még nem ismerjük őket.
Mindig csak távolról láttuk azokat és kívülről. Sőt jóformán semmit
sem ismerünk belőlük egyebet, mint a világító fényüket, a mely
hol állandóan erős fehér fény, hol fellobbanó és ismét eltűnő forgó
fény, stb. De hogy milyen a világító-torony belül, hogyan él az a

HAJÓRONCS A ZÁTONYON.

két-három ember, a kik életüknek nagy részét a világító-tornyok
rettenetes magányában töltik, arról még nem volt alkalmunk meg-
győződhetni.

Hogy a világító-tornyok belső életét is megismerjük, elmondok
egy esetet, a melynek a Veres-tenger egyik leginkább ismert világító-
tornya, a Daedalus-szirtre épített, volt a színhelye.

Kelet-Ázsia partjaira vezető hosszú utazásunk alkalmával tör-
tént egy alkalommal, hogy már az ötödik napot töltöttük a Veres-
tengeren és csak ott tartottunk, a hol az ezen vidéken egykoron
száraz lábbal átgázoló néptörzsnek egyik igen tiszteletreméltó és
jelenleg Mádon lakó utódja tart. A korán reggel beálló szélcsend
igen szép vidéken ért bennünket utói; tudniillik előttünk — még
szemhatáron kívül — a Daedalus-szirtek, mögöttünk a „The Bro-
thers", jobbra a Shab-Ali zátonyok, balra pedig a szirtes Ashrassi

Dr. Gáspár F.: A föld körül. III. 59
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zátonyok feküdtek. A kilátás — tekintettel azon körülményre, hogy
corvettánk teljes szélcsend alatt állott, lomhán, mozdulatlanul lelógó
vitorlákkal, azaz kormányozhatatlan állapotban — nagyon érdekes
és biztató volt. Ugyanis: az Ashrassi szirtek egyik kinyúló csúcsán
feküdtek egy angol gőzös meglépett roncsai, a Shab-Ali szirt közepén

A SHAB-ALI SZIRTEKEN.

egy háromárboczos vitorlás maradékaival „enyelegtek a játszi habok",
ennek szomszédságában pedig egy elsülyedt teherhajónak kürtőjén
ömlöttek be a szirteken megtörő hullámok.

Hogy corvettánknak a minden tengerek legveszedelmesebbjének
éppen ezen legkritikusabb pontján kellett tétlenül vesztegelnie, annak
nem mi voltunk az okai, hanem a szél, a mely nem fújt. A Kham-
shin-szél, a melyre vártunk és a melynek csak jóval mélyebbre
délen, a Verestenger alsó harmadában — Mokka körül — szabad
kimaradnia — Mokka ugyanis a déli határa a Khamshin-szélnek —
egyszerűen cserben hagyott bennünket: nem volt.
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Jóllehet az utunk sietős volt, mert arra törekedtünk, hogy az
Indiai Óceánon két héttel később beálló hatalmas délnyugati Monszun
már a mi corvettánk árbocz-csúcsait is töredezze, mégsem tehettünk
egyebet, mint a mit már számtalanszor tettünk ilyen szélcsendes
időben, tudniillik vártunk.

Közben azzal telt el az idő, hogy rémséges melegünk volt.
58° meleg volt a napon, ellenben csak 39—41° a födélzet fölé vont
ernyő árnyékában. A czápafogdosással már fölhagytunk; először
azért, mert már eleget fogtunk, másodszor, mert a bestiák roppantul
elbüdösítették a mi tiszta hajónkat, harmadszor azért, mert egyetlen-
egyet sem láttunk már napok óta.

Tekintettel a nagy forróságra és az általa létrehozott nagyfokú
testi és szellemi bágyadtságra, exerciciumok nem tartattak. Öt per-
czig tartó foglalkozás az árboczokon vagy a födélzeti battériában,
egyenlő lett volna ötnapos napszúrással a hajó kórházában.

Igen kellemes időtöltések voltak a naponta többször ismétlődő
fürdőzések, helyesebben mondva zuhanyozások. A zuhanyok elő-
állítása nag}-ron egyszerű volt: egy szivattyú hosszú csövének az
egyik végét beeresztették a tengerbe, a másik végét pedig fölhúzták
egy vitorlarúdra, a honnan az visszahajlott a födélzetre és aztán
öntötte magából húsz méter magasságból a frissítő, üdítő sósvizet,
a melynek hőmérséke testvérek között megért 30° Celsiust.

Semmi sem olyan jellemző a világtól teljesen elzártan élő mat-
róznak ártatlan, mondhatni gyermekes kedélyére, mint az, hogy az
a jelentéktelen, de kitűnő testedző valami is nagyszabású mulatság-
számba megy az ő egyhangú életében. A zuhanyozásra szánt egy
óra alatt az önmagából és ruhájából kivetkőzött matróz élvez, üdül
és mulat, a hogy csak a matróz tud mulatni. A matróz tréfálkozása,
pajkoskodása és humora száz meg százféle variáczióban nyilvánul;
de valamennyi variáczió megegyezik abban, hogy kék nyomokat
hagy maga után. A hol tudniillik a matróz humorizál az ő köte-
lekhez és evezőrúdhoz szokott ökleivel, ott többé nem terem fű.

Mivelhogy utunk sietős volt és különben is mindenáron igye-
keztünk kimenekülni a veszedelmes szirtcsoportok és a rajtok tönkre-

59*



468 GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

ment memento morik — hajóroncsok — szomszédságából, a várva-
várt szél tényleg hirtelen beállított. Észak-nyugati irányból — tehát
nekünk kedvező irányból — feküdt neki vitorláinknak. Néhány
órával később messze mögöttünk maradt a „The Brothers" meg
az Ashrassi zátonyok, irányt vettünk a Zebayir és Dsebelzoguor
csoportok között Perim szigete felé, a melyet a Teremtő az angol

A DSEBEL-ZOGUR-SZIRTEKEN.

admiralitás előterjesztésére az Indiai Óceán bejáratának, a Bab-el-
Mandeb szorosnak kellő közepére helyezett el.

Az éj beálltával a corvetta helyzete nagyot változott. Tudni-
illik cseberből vederbe esett. Az éj ikoromsötét volt; a corvetta
erősen dűlve jobbra-balra, árboczaival óriási íveket írt le a levegő-
ben. Az égbolt fekete volt, mint egy gigászi tentatartó; egyetlen
csillag fénye nem törte át a sötét felhőket. A csillagászati helyzet
meghatározásáról tehát :szó sem lehetett. A hajó menetéből, azaz
a bizonyos idők alatt megtett mértföldek összeadásából pedig csak
hozzávetőleg mondhatja meg a tengerész, hogy hol jár. A Veres-tenger
felső felében azonban, a hol tömérdek szirt, szikla és zátony veszélyez-
teti az utast, a helyzetnek ilyen bizonytalan meghatározása nem elég.
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Az árboczra és a hajó orrára kivezényelt őrszemeknek foko-
zott éleslátás volt tehát megparancsolva. Kerestük a Daedalus-szirt
világító-tornyát; illetőleg a fény föltünését vártuk perczről-perczre.
A sík tengeren sziklára emelt világító-torony a kikötők bejáratára
épített világító-toronytól eltérőleg nappal is nemcsak a szikla vagy
szirt jellegével bír, hanem olyan a sík tengeren, mint a mutató
ujj. Kiáltó szó a pusztán, a mely azt mondja: én itt meg itt
állok, a szélesség és hosszúság ezen és ezen fokán, perczén és
másodperczén; határozd meg segítségemmel azt a pontot, a melyen
éppen tartózkodói, és az pontos lesz, mert én csalhatatlan vagyok!
Éjszaka pedig a világitó-torony a sík tengeren valósággal „fáklya
a sötétben". Nem azt az utat mutatja, a melyet a hajó kövessen,
hanem azt, a melyet kerüljön, a melytől óvakodjék. A kikötő
világító-tornya olyan, mint a meghívó: „erre tessék, itt az ú t ! "
az pedig, a mely a sík tengeren szirtek, sziklák és zátonyok között
áll, az tilalom, intő vészjel. — . .

Az árbocz csúcsán guggoló matróznak volt tehát bőven oka,
hogy sasszemmel nézzen maga elé.

Éjjeli egy óra lehetett, a midőn elhangzott felülről a jelzés:
— Fény elől, öt vonalra balra! (Egy vonal egyenlő a körnek

tizenegy és fél fokával.)
A következő pillanatban már valamennyien észrevettük a jel-

zett irányban a fényt. Halvány forgó fény volt, a mely öt másod-
percznyi időközökben ugyanannyi másodperczig tartó rendkívül erős
fénybe ment át. (Ez a különbség a Daedalus és a The Brothers
világító-tornya között: az utóbbinak tudniillik állandóan erős fénye
van, míg a Daedalus-torony halványabb fénye öt másodperczenkint
rendkívül intenzivussá lesz.)

Mintegy tíz mértföldet tettünk már a világító fény kíséretében,
a mely olyanforma hatással van az emberre, mint a rokonszenves
erős ember kísérete éjjel az erdőn, a midőn egyszerre hirtelen jelzés
gyúlt ki a toronynak mélyebb, sötét részén.

A kíváncsiság moraja zúgott végig a corvettán: a világító-
torony beszél. A torony akar valamit! Mindenesetre érdekes lehet
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az hogy mit mond egy világító-torony éjjeli két órakor a Veres-
tenger közepén.

Hajónkról viszonozták a jelzést; olyanformát, hogy: halló,
mi tetszik? mire rögtön megjelent a tornyon a válasz. A válaszra
corvettánkon egy úr olyanformán érezte magát, mint a kit húsvét
hétfő helyett úgy három királyok táján öntöznek nyakon véletlenül.
Az a corvettabeli úr pedig senki más nem volt, mint — én, a
fregatt-orvos. A toronyról adott jelzés tudniillik ezt mondotta:

— Kérjük haladéktalanul az orvost!
Harsogó vezényszavak, lábdübörgés, a megállásra félrefordított

vitorlák suhogó csapkodása, a hajónk falán megtört hullámok zaj-
lása közepeit szállottam a csónakba a hajó peremén keresztül, nem
mulasztván el előbb a hajó parancsnokánál kötelességszerűi eg jelent-
kezni, hogy:

— Parancsnok úr, alázatosan jelentem, távozom a hajóról.
(Notandum, ma kissé fölöslegesnek tartom ezt az akkori jelenté-
semet, mert ha ő adta a parancsot, hogy távozzam, föltételezhette
rólam, hogy csakugyan távozom.)

A csónak vízrebocsátása — velünk együtt — nem ment egé-
szen simán; az erősen zajló hullámos tenger kevés hiján már csak-
nem az első perczben szétzúzta a hajó bordáin, tekintet nélkül azon
súlyosbító körülményre, hogy mi is benne ültünk. (Kár lett volna
érte; egy ilyen csónak aeraris költségen építve is 700 forintba
kerül.) A nagy mentőcsónak volt, a melylyel. csak vész idején bocsát-
koznak vízre a sík tengeren. Egy kadett vezénylete alatt tíz pompás
markú legény kezelte az evezőket, a melyek nagyságra vetekednek
egy kisebb szabású mestergerendával. Velünk volt Ali Mohamed is,
a verestengeri útunkra még Port Ismailából magunkkal hozott kalauz,
a ki mint tolmács tartott velünk a világító-toronyra. Valamit még
ordítottak utánunk a fedélzetről, de mire a beszéd hozzánk jutott
a zúgó zajlásban, az már csak olvashatatlan szófoszlány volt.

— Igenis, — ordítottuk azért mégis vissza kötelességszerűen
és azzal nekiindultunk, orvosi segélyt nyújtani.

Én már mentem csónakon orvosilag segíteni Tristan nyilt



JAVA SZIGETEN 471

öblében — ugyancsak éjjel, — olyan viszonyok között és olyan
hullámjárásnál, hogy hajónkat, szintén vitorla alatt járó ágyúnaszá-
dot, három horgonynyal kellett elhorgonyoznunk; a mikor a partra
vezető utamon lépcsők vagy járt út hiányában csónak-kampók segé-
lyével kellett fölkapaszkodnom a sziklákon, a melyekről úgy akart

ALI MOHAMED. PILOT A VERESTENGEREK.

leszedni az utánam fölnyaldosó hullám, mint szalamander a legyet.
Egy más alkalommal, Cap Leucanál, nyolczan voltunk pánczélosok,
a melyeket úgy dobált a fölbőszült „Földközi", hogy a pánczé-
losok egyikét, a hatalmas „Tegetthoff"-ot közrefogta a „Don Jüan
d'Austria" és a „Prinz^Eugen", hogy mindjárt kéznél legyünk annak
esetleges és kilátásba helyezett fölfordulásánál, a midőn a soron
kívül álló kis „Blitz"-ről — a melyet nekem kellett alkalomadtán
kisegítenem apróbb orvosi zavaraiból — jelt ad, hogy: „kérjük az
orvost haladéktalanul", a megtisztelő meghívásra nekem, a „Don
Jüan" másod- és a „Blitz" egyetlen orvosának, két rnértföldnyi utat
kellett megtennem parányi csónakban a háborgó nyilt tengeren,
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hogy jodoformos olajjal kötözzek be a ,,Blitz" törpe dó-vadászon
néhány matrózt, a kiket leforrázott a megrepedt kazáncsőből kiömlő
gőz. Meg úgy is mentem már'beteg emberhez, hogy levetett kabáttal,
leoldott karddal és lehúzott czipőkkel ültem a csónakban, olyan nagy
volt a melegem, még pedig nem annyira a nap hevétől, mint inkább

VILÁGÍTÓTORONY, ÖSSZEKÖTTETÉSBEN A PARTTAL.

attól a tudattól, hogy minden perczben készen kell lennem az úszásra,
a csónak eszeveszett hánykolódása miatt.

Szóval: nem mindig gummikerekes kocsin jártam betegeimhez.
De olyan nagyon gummi természetű módon soha nem mentem,
mint most, a midőn a világító-torony felhívásának tettem eleget.
Corvetlánk a torony bázisát körülvevő szirtek messze kinyúló csú-
csaira való tekintetből tiszteletteljes távolságban — mintegy két mért-
földnyire — tartotta magát a toronytól. A hullámjárás nagyszabású
volt és minél közelebb jutottunk a szirtekhez, annál fokozottabb
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mértékben vette föl csónakunk a sokat emlegetett dióhéj jellegét.
Sűrű, majdnem kézzel fogható kompakt sötétségben eveztünk; úgy-
szólva tapogatózva kerestük fel a szirtnek azon részét, az észak-
nyugati oldalát, a hol a lépcsők vannak bevágva.

Végre — pillanatra megvilágíttatván a sziklákon megtört hul-
lámok fehér tajtékjától — megtaláltuk a feljárót. Most már csak
egy dolgot kellett még kieszelnünk: a kiszállás módozatát. A part
bevágásához odaállított csónak hol lesülyedt néhány méternyire a
lépcső nivója alá, hol pedig felszökött olyan magasra, hogy kis
merészséggel akár mindjárt az első emeleten is kiszállhattunk volna.
Mi azonban nem voltunk merészek és kiszállottunk a lépcső alsó
fokán, a mint gentlemanekhez illik: én, a pilot, a betegápoló, meg
egy altiszt. Egy vízhatlan vászonban — a melyet egy hét czenti-
méteres bronzágyú karcsú testéről húztunk le — csomagot is vit-
tünk magunkkal: egy üveg konyakot, két üveg bort, kávét, teát,
friss zöldség-konzerveket, kötő- és műszereket és a legszük-
ségesebb gyógyszereket. Last not least: egy doboz hazai Virginiát is.

A lépcsőnél kis kézilámpa várt rám, a melyet egy körülbelül
negyvenéves, magas termetű, világos arczú arab tartott a kezében.
Vártam a szokásos Allah és Próféta szavakat, meg a homlokérintést,
hogy azt felelhessem reá: nem tudok arabusul, tehát nem is beszélek,
midőn az arab megszólalt tiszta folyékonysággal:

— Good evening, sir; very many thanks for your kindness; please
come upstare, to see my sick friend. (Jó estét, uram; számtalan köszö-
net szívességéért; kérem fáradjon föl az emeletre beteg czimborámhoz.)

A tolmácsul magammal hozott pilot, Ali Mohamed, már félig
sajnálta, hogy velünk jött; mert íme, az egyik toronyőrrel nélküle
is boldogulunk.

Végtelennek tetsző keskeny és igen meredek vascsigalépcsőkön
haladtunk fölfelé a torony belsejében. Időnkint pihenőt kellett tar-
tanunk, mert csaknem leszédültem a folytonos keringéstől. Négy
szakasz lépcsőt haladtunk már, de lakásra, vagy bármi másra hasz-
nált helyiséget még nem találtunk. Az ötödik szakasznál végre
egy ajtót pillantottam meg.
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— Ez a cisterna, a mi ivóvíz-tartónk, — magyarázta a toronyőr
és haladt tovább.

— Tehát a pinczét már elértük volna a IV-ik emeletnél — mond-
tam magamban némi elégedettséggel. A hatodik szakaszhoz értünk.

— Ez a mi raktárunk, mutatta az őr és haladt tovább.
A hetedik szakasznál én a lélegzettel már az utolsóelőtti állo-

másnál tartottam.
— Ez a mi konyhánk, — magyarázta az arab.

. Ha nem magyarázta volna, úgy is tudtam volna: az avas
juhfaggyú szagát már egy emelettel lej ebb megéreztem. A nyol-
czadik szakasznál nyitott ajtó várt reánk:

— Ez a mi lakásunk; tessék belépni.
Olajmécscsel megvilágított köralakú, csupaszfalú kis szobába

léptem. A szoba bútorzata két gyékény-ágyból, két szekrényből,
•néhány kopott szőnyegből és két nargyléből állott. Egy darabka
nem volt a szobában, a mely arra mutatott volna, hogy itt két
ember él hosszú hónapokra, egy-egy félévre teljesen magára hagyva,
és hogy ennek a két embernek az a hivatása, hogy utat mutasson
a világforgalmat föntartó közlekedésnek egyik legveszedelmesebb
pontján. A világító-készülék komplikált eszközei ugyanis egy
emelettel feljebb teljesen elkülönített helyiségben vannak elhelyezve.

Az ablak melletti ágyon egy középkorú arab feküdt. Az ágyon
fekvő alak az elhagyatottságnak és a szenvedésnek megtestesült
prototypusát mutatta. Mélyen bennülő szemei, a sűrű fekete sza-
kálltól körülvett kipirult arcz, a megrepedezett ajkak, a szájpadláshoz
tapadó kiszáradt nyelv nagy szenvedésre, napok'óta tartó lázra mutattak.

— Good evening, master; how are you, — mondtam neki,
az ágyára ülve.

— Grazié tanto sior; molto male, assai cattivo.
íme, egy másik arab toronyőr, a ki az angol köszöntésre ola-

szul felel! A tolmácsom most már egészen sajnálta, hogy velem jött.
Részvéttel kérdeztem a beteget, mi a baja, mióta beteg ? Olaszul

kezdte, de aztán a pilot felé fordulva arab nyelven folytatta pana-
szát. Mintegy hét-nyolcz nappal előbb egy rozsdás konzerv-dobozzal
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megsértette a jobb tenyerét. Rákövetkező nap a kéz megdagadt,
utána a kar; rázó hideget kapott, aztán égő forróságot és gyötrő
kínokat; a kar folyton dagadt, fel egészen a hónaljig, a hol mint-
egy férfiököl nagyságúra dagadtak meg a mirigyek. Közbe azonban
még ellátta a szolgálatát, míg végre tegnap ájultán rogyott össze
künn, a tornyot körülvevő erkélyen, a honnan őrtársa szedte fel és
fektette szomorú gyékényágyára.

— Nem is hagyom el azt többé soha! — mondta a szegény
meggyötrott ember.

A pilot vigasztalni kezdte. A három arab között először hang-
zott el Allah és Mohamed neve. Én pedig elővettem a bistourimat.
megnyitottam az elgenyedt mirigyeket és táfyogokat, bekötöztem
a sebeit, beadtam neki jókora adag chinint, utána két pohárka
háromcsillagos Martell cognacot és megmagyaráztam őrtársának.
hogy mit tegyen ezután a beteggel. Különösen a lelkére kötöttem,
hogy szólítson fel orvosi segélyért mindennap valamely elvonuló
hajót, a melyet a véletlen a torony láttávolába hoz. Addig is ápolja a
beteget a megmagyarázott módon. A nagyon intelligens arabs tel-
jesen megnyugtatott a felől, hogy hű és értelmes ápolója lesz
súlyosan beteg társának.

Másfél órával későbben már jelentést tettem hajónk parancs-
nokánál és aztán folytattuk utunkat délfelé. Egy óra múlva kiértünk
a Daedalos fénytávolából.

Még ugyanaznap délutánján találkoztunk a portugálus „Quanza"
corvettával, este az angol „Ranger" ágyúnaszáddal; harmadnap a
„Crocodill" franczia csapatszállítóval, a „Zebayir" szigeteknél az
angol „Fearlessel" és végre Perimnél ismét egy angollal, a „Gan-
net"-tel. Hasszán toronyőr tehát, jóllehet, hogy a tenger közepén
ötven méter magas torony tetején feküdt súlyos betegen, mégis
részesült orvosi gyógykezelésben, még pedig valóságos nemzetközi
„ambuláns" gyógykezelésben.

Nekem azonban, valahányszor ezen eset óta világító-torony
jutott az utamba, mindig élénk emlékeztetőm volt a világ legelha-
gyatottabb emberére és az én — legmagasabb betegemre.
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