
MÁSODIK FEJEZET.

PORTSAID.

A Fáraók csodaországának: közvetlen közelében járhattunk már
a „Zrínyi"-vei, — a mint azt a rendkívüli pontossággal végre-
hajtott csillagászati számításaink mutatták, — de azért Afrika
partjainak még csak homályos körvonalai sem voltak kivehetők.
Egyrészt azért nem, mert Észak-Kelet-Afrikának ezen a részén
jóformán nincsenek is körvonalai, lévén a part csak végtelen homok-
sivatag, a mely észrevétlenül olvad össze a ' tenger hullámaival,
másrészt pedig azért, mert a füstfelhő és kőszénporréteg sűrű
lepelként terült el a két évtized óta a világforgalomban óriási jelen-
tőségre emelkedett városka, Portsaid felett.

Csak a midőn már egy-két mértföldnyire voltunk a- parttól,
kezdett a tájkép némileg határozott alakot ölteni. Mindenekelőtt
feltűnik a hatvan méter magas világító-torony, ez a bámulatraméltó
mestermű, a mely óriási méretei ellenére is csupán a Menzaleh-
tóból kiemelkedő zátonyok süppedő talajára van építve és a mely
torony hatalmas villanyfényével harmincz t. mértföldnyi távolságra
mutatja éjnek idején a suezi csatorna bejáratához vezető utat. Második
sorban feltűnnek az éjjel-nappal szünet nélkül dolgozó és zakatoló
rengeteg kotrógépek, a melyekkel a számumtól idehajtott homokot
sűrített levegő segítségével egyszerűen visszafujják oda, a honnan
jött. Nemsokára kibontakozik a] kikötőben tartózkodó hajók sűrű
árbocz-erdeje a szén- és füstfelhőből. Itt-ott a minarettek csúcsai
láthatók és végre a néhány száz méter hosszú hullámtörő védőgát
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megkerülése után feltárult előttünk maga Portsaid, a Kelet-Ázsia
felé vezető világforgalom első és fontos kapuja.

Sajátságos benyomást tesz az emberre ez a városka, a mely
Észak-Afrika végtelen sivatagjának futóhomokjára van építve és a
melynek kikötőjében mégis olyan élénk forgalom uralkodik, hogy
könnyen lehet azt Singapore, Hongkong, vagy Sanfrancisco kikö-
tőjéhez hasonlítani. Hadi hajók közül ott találtuk a „Saaka" egyip-
tomi korvettát, az angol „Melittá"-t és a franczia ,,Méteor"-t, a
mely éppen hosszú tartózkodás után tért haza Obokból, a francziák
Veres-tengerparti gyarmatának viharos múltú (és jelenű) fővárosából.

Egyáltalában minden hajó, legyen az hadi hajó, gyors posta-
gőzös vagy teherhajó, valamennyi Portsaidban látja el magát
kőszénnel és élelmiszerekkel további útjára. Hogy milyen óriási
szénkészlet fogy itt el egy év alatt, kitűnik abból, hogy huszon-
négy óra alatt átlag 18—20 hajó érkezik meg Európa és Kelet
felől, a melyek mind szenet vesznek fel Portsaidban. Jellemzésül
megemlíthető az is, hogy a múlt évben több min't négyezerkétszáz hajó
érintette Portsaidot mintegy tíz millió tonna tartalommal. Hatszáz-
negyven hajó hozott csupán kőszenet a szénraktárak számára és
ugyanabban az évben kilenczszázhúszezer tonna szenet vettek fel
az átutazó hajók.*

Csak néhány kereskedelmi hajó teszen ez alól kivételt. Ezek
tudniillik Európa felől jőve, nem vehetnek fel Portsaidban szenet,
hanem esak a csatorna másik végén, Suezben, a csatorna veres-
tengeri végén. Ezek a hajóóriások ugyanis olyan mély járatúak,
hogy okvetlen megfeneklenének a csatornában, ha az óriási gépük-
höz szükséges szenet már Portsaidban vennék fel. Megjegyzendő,
hogy ezek a hajók, mint például az „Oceania", a „Kaiser Wilhelm II."
meg a „Krokodil" teljesen megrakva nyolcz-kilencz méternyire sülyed-
nek a vízbe, a csatorna azonban csak kilencz méter mély.

* Az itt felsorolt adatok ma már kissé elévültek. Az óriási mértékben megnőtt
hajóközlekedés folytán a Kelet és Nyugot között, továbbá a sokkal gyorsabb járatú és
nagyobb űrméretű hajók következtében a suezi csatorna forgalma és vele természetesen
Portsaidé, ma már jelentékeny mértékben fokozódott.
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Nem érdektelen, hogy ezek a hajók csak egyszeri átutazásukért
harmincz-harminczötezer franc illetéket fizetnek a csatornán. (A „Zrínyi"
8294 francot fizetett az áthaladásáért.) A megérkező hajó még jóformán
nincs is elhorgonyozva, a midőn már az egyik oldalon tömegesen
hagyják el az utasok a hajót, néhány órai szórakozást keresni a

A PEKNEL.

városban (a melyet azonban éppenséggel nem nyújt), a másik
oldalon pedig rögtön megjelennek az úszó széntárak, tetejükön
mintegy negyven-ötven arabbal és négerrel, a kik az első pillanatra
alig különböztethetők meg élethossziglani elemüktől, a széntől. A
koromfekete alakok, a kiknek az arcza, turbánja és szakálla töké-
letesen egybeolvad az ujjnyi vastag szénporréteg alatt, a kék
vászoninget ábrázoló rongyokkal, valóságos pokolfajzatként tűnnek
fel, a mint a szénhalmon ide-oda futkosva, fejükön az apró szenes
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kosarakkal vagy pedig a csillogó vaslapáttal kezükben egymást
tolják és taszigálják.

Lármás kiabálásuk egy perezre meg nem szűnik; de viszont
rendkívül gyors munkájukban sem tartanak egyetlen pereznyi
szünetet. Egyszerre beszél, inkább kiabál valamennyi. Élénk és gyors
taglejtéssel kisérnek minden mondatot, minden szót, amely „látszólag"
csupán három hangból áll; mert az egész kiabálásból az örökös
„chálimách", „báchmáj" és ,,ruách"-on kívül egyéb ki nem vehető.

Hanem a munkájukat — a szénberakást, — azt nagyon jól
értik. Ötven tonna szenet beraknak félóra alatt, holott a mi
matrózainkból százan ennyi szenet csak három-négy óra alatt raknak
be. (Ha nem állana közöttük ezen idő alatt a hajómester, kezében
a szokásos „madzaggal", értsd: négyujjnyi vastag kötél-véggel,
akkor öt óra is kellene.)*

Mintegy három-négyezer arabnak adja ez a mesterség a minden-
napi kenyeret, a mely bizony éppen olyan fekete, mint a minő keser-
vesen szerzik meg.

A hajók környéke, egyáltalában az egész kikötő, el van borítva
a száz meg száz apró csónaktól, meg más apró vizijárműtől, a
melyekben vagy fehérszakállas aggastyánok, vagy nyolez-tíz éves
gyerkőezök szállítják a temérdek utast. Magától értetődik, hogy ez
utóbbiaknál — a csónakosoknál — sem szűnik meg egy perezre
a kiabálás, a melyet legfeljebb a gőzsípok füttye, a horgonylánczok
csörgése vagy a kotrógépek zakatolása képes egy perezre elnyomni.

Nem kevésbbé élénk a város is, a mely a benne lefolyó zajos
és mozgalmas élet ellenére nagyon deprimáló benyomást teszen,
kivált ha az ember néhány napi itt tartózkodás után közelebbről
megismeri a sivár viszonyokat.

A homokpusztára épített város tulajdonképpen két részből áll;

* Nagasaki kikötőjében, Dél-Nyugot-Japánban, szintén egészen külön specialitás
a szénberakás, a mely munkát ott a fiatalság végzi; tudniillik a . gyermekek, fiatal
lánykák és legények. Az apró piczi kosárkákkal a szenet kézről-kézre adják a bárka
fenekéről a magas hajó szénraktárának nyílásáig s olyan hihetetlen gyorsan dolgoznak,
hogy tiz-tizenkét óra alatt kétezerötszáz tonna szenet tudnak berakni.
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a kikötő partján elterülő európai és a beljebb fekvő arab városból.
Az előbbi meglehetős csinosan fest némileg rendezett utczáival és
veresfalú, lapostetejű, széles verandákkal ellátott házaival. Leg-
csinosabbak a consulátusok házai, a melyeknek külső és belső beren-
dezése megfelel a trópusok alatt élő előkelőbb európaiak magasfokú
igényeinek.

ARAB VÍZHORDÓK PORTSAIDBAN.

Csaknem valamennyi ház felett egy-két lobogó leng, a mely
amerikai szokás szerint nemcsak a consulok és a nagyobb társu-
latok, hanem az egyszerű kiskereskedők, pálinkás lebujok is nagy
előszeretettel tűznek ki házaikra tarkábbnál-tarkább lobogókat.

Az európai negyedben csaknem folytonos lánczolatban sora-
kozik egyik kirakat a másik mellé, rendkívül változatos árúczikkek-
kel. Vendéglők, kávéházak, mulatóhelyek hihetetlen zsarolást visznek
véghez a betévedő áldozaton. A legközönségesebb árúczikkekért, a
melyeket itthon fillérekkel szoktunk megfizetni, itt néha ugyan-
annyi francot kell adni. Valóságos rablómódra zsarolnak a vendéglő-

JDr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 21
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sök és kávésok. Egynéhány igen hitvány ételért, meg valami fan-
tasztikus vignettával ellátott bornak csúfolt lőréért tizenkét-tizenöt
francot fizettünk. Egy csésze fekete kávéért, itt, a kávé hazájában,
a hol sem adó, sem vám nincs raja kivetve, egy francot követelnek.

Ezeket a helyiségeket azonban messze túlszárnyalja a temérdek
café-chantan és roulette-bank, mindannyi valóságos rablóbarlang,
a melyeknek személyzete a dél-franczia és spanyol kikötőkből kisepert
szirének és még a rendkívül laza erkölcsökről hírhedt Levanteban
is notórius görögök.

Portsaidban egyáltalán nincs egyéb, mint kizárólag a pénz-
szerzés és hirtelen meggazdagodás féknélkül való, határt nem ismerő
vágya. Minden szó, minden lépés, minden tett egyedül a pénzkérdés
körül forog. Társadalmi életről, szórakozásról, vagy csak egyszerű
sétáról szó sincs. És nem is lehet; a Place de Lesseps néhány
elcsenevészesedett és ujjnyi porréteggel fedett pálmáin kívül egyetlen
fűszál sem látható.

Jellemző az a körülmény is, hogy a legfőbb szórakozást a
cseh női zenekarok nyújtják. Már pedig ezek a híres női zenekarok
(inváziójuk határa keleten Singapore, nyugaton Buenosaires) két
dologról híresek: egyrészt infámisan rossz zenéjükről, másrészt
pedig mesés erényességükről.

Igen érdekes ismeretséget kötöttem mindjárt az első partra-
szállásom alkalmával a nagynevű Mehemed Achmettel. Esetleges
tévedések kikerülése végett megjegyzem jó előre, hogy Mehemed
Achmet nem volt egiptomi pasa, hanem telivér portsaidi fellah gamin.

Amint partra szállottam, rokonszenves és intelligens arczú,
okos szemű tíz-tizenegy éves fiúcska szólított meg ezzel a kérdéssel:
„Sir, do you want a guide?" (Uram, nincs szüksége vezetőre?)

Meglepetve néztem végig az angolul beszélő gyereken, a kinek
öltözete egy szál hosszú ingen kívül csupán kék és fehér csíkos
turbánból állott, mely azonban éppen úgy lehetett annak idején
piros és sárga is.

Szórakozottságomban, vagy talán hadi hajónkról eredő szokás-
ból, olaszul feleltem neki.



(Salgó Sándor fényképész gyűjteményéből.) CAIROI FELLAH NŐ SZAMÁRHÁTON.
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A gyerek éppen olyan jól beszélte az olaszt, mint előbb az
angolt. Inkább tréfából, mint kíváncsiságból kérdem tó'le:

— Talán bizony spanyolul is tudsz, te gyerek?
— Naturalmente! Sé hablar también espanol.
— Du verfluchter Kerl! — mondám, most már igazán

elcsodálkozva.
A fellah gyerek, hallva a német felkiálltást, erre is tudott:

választ:
— Sind Herr deutsch? Sprechen ich auch deutsch; sprechen

ich all the Sprach: english, francais, italiano, alleman, espanol;
wissen ich all the ships und offlciali.

A MENYASSZONYT A VŐLEGÉNY HAZÁBA VISZIK.

Ez a félig meztelen gyerkőcz, ki egész életében iskoláról még.
csak nem is hallott, hanem az egész istenadta napot a kikötő
partján töltötte el, hozzácsatlakozva a dőzsölő matrózokhoz és cice-
roneskodva a kíváncsi idegenek körül, vagy pedig az arab negyed
bűzös putrijaiban marakodott a társaival, könnyen érttette meg magát
öt európai nyelven. Pedig szemmel láthatólag csak űgy az elhullatott
morzsalékokból állította össze szókincstárát, mert akárhányszor
állított össze mondatokat, melyeknek az első fele díszére válhatott
volna egy Toussain-Langenscheidt-tanítványnak, másik felén nagyon
megérzett a matróz-szójárás. Később meggyőződtem arról is, hogy
ebben az Istentől és embertől elhagyott árva teremtésben sok intelli-
gencia, jóízű humor és sok tisztességtudás lakozik. Mivé válhatott
volna ez a gyermek helyes oktatás és nevelés mellett!

Polyglott Achmet barátom vezetésére bízva magamat, neki-
mentem az arab negyednek, a mely alig néhány percznyi távolság-
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ban az európai negyedtől, nem egyéb, mint az átmenet — Afrikába.
A hátunk mögött Európa, a legeslegmodernebb Európa, tízezer tonnás
hajóival, villámosfényű tornyával, roulette-bankjával, a struggle for
life neurasthenikus idegességével, előttünk pedig Afrika végtelen
sivatagja! Az átmenet valóban hirtelen, kápráztató.

Mint az európai negyedben, úgy ennek a városrésznek is néhány
párhuzamos sikátor teszi ki a főzömét, a melyek között az apró
és mocskos vityilóknak, kunyhóknak, putriknak és sátoroknak zűr-
zavaros, rendszertelenül szerteszétszórt csoportja fekszik, a mely
helyenkint élénken emlékeztet a zanzibári Ngambtóra. Valóságos
labyrinthus az, a melyből idegen ember vezető nélkül vajmi bajosan
tudna kiigazodni. Itt-ott, különösen a teljesen dísztelen mecsetek körül,
nagyobb kőház is látható; ezek a jobbmódú koptok lakásai. A
földszinten van az üzlet, fenn pedig a sűrűn elrácsozott hárem, a
melynek szépeiből legfeljebb egy kéz látható, a midőn véletlenül a
— szemetet meg a hulladékokat dobja ki az utczára.

Legélénkebbek természetesen a bazárok; a szűk utczák a zsú-
folásig tömve vannak a harácsoló, alkudozó és kiabáló szennyes
alakokkal; temérdek szenny, bűz és piszok mindenütt; gyakori
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marakodás és örökös gesztikulálás. Csak ritkán látható egy-egy-
méltóságteljes tartású koptnak sárga selyemkaftánba burkolt alakja.
— A putrik előtt hemzseg a temérdek apró gyerek. Mindannyi az

FELLAH ASSZONYOK.

elhagyatottságnak és a szüló'i indolenciának egy-egy prototypusa.
Az anya ölében fekvő csecsemőnek az arczát sűrűn borítják el a
bazárokból egész felhőkben átszálló legyek. Bemásznak a gyermek
szájába, orrába, ráülnek a szem szegleteire és az anya nem vesz
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magának annyi fáradságot, hogy egy kézhajtással elhajtsa gyerme-
kéről a temérdek betegséget átplántáló parazitákat.

A nők, a fiatal leányok és vén banyák egyaránt, egy szál
hosszú fekete ingben, e fölött az egyszerű redőkben aláhulló bur-
nuszszal, csak kevéssé tarkítják a nyüzsgő tömeget. Arczukból csak
a szem látható; a többi részt elfödi a mellen végiglengő fekete
fátyol, a melyet hüvelyknyi vastag sárgarézhenger erősít a homlok-
hoz. A fiatal korra csak a ragyogó fekete szemek égő tüzéből lehet
következtetni, meg a finom idomú kis kezekről és lábakról.

Az olyan sokszor leírt, csapatokban lézengő kutyákat nem
találtam. (Az igaz, hogy nem is kerestem.) De láttam e helyett
minden utczasarkon és minden bazár előtt marakodó gyerekeket és
marakodó suhanczokat. Mintha az egész negyedben csupa halálos
ellenségek tanyáznának, olyan hirtelen keletkezik egy kis verekedés.
Ha ketten találkoznak, odadobnak egy-két szót és aztán minden
további szóváltás nélkül lovagiasan hajbakapnak és torkolják egy-
mást addig, míg az egyik a földön hever. Evvel aztán a vitának
rendesen vége is van. A földön fekvő ellenséget egyik sem bántal-
mazza többé, a mi mindenesetre a veleszületett lovagiasságnak az
árnyalata. Az angol, olasz vagy spanyol gamin a legyűrt ellenfélnek
a mellére térdel és öklével ebben a helyzetben zúzza szét ellenfele
arczát. A wieni striczi, a „Hamur és Gemüthlichkeit"-ről híres ripők,
a kinél nyersebb és durvább csőcseléket alig láthatni valahol, csakis
ilyenkor, a tehetetlen ellenféllel szemben érzi magát elemében.

Achmet barátom becsületére legyen mondva, ő sohasem bán-
totta az odavágott Haszánokat, Haszimokat és Alikat, a kikkel
pedig a kenyéririgység következtében nem egyszer kellett kemény
tusákat megvívnia. (Magától értetődik, hogy az annyira irigyelt
„kenyeret" az én személyem képviselte.)

Háromnapi tartózkodás után szívesen hagytuk oda Port-Said
zajos, de végtelenül unalmas kikötőjét, a mely különben nem annyira
bemenet Afrikába, mint inkább — átmenet Ázsiába. Nem nagyon
vettük szivünkre a búcsúzást, mint a hogyan minden ember szíve-
sen válik meg ettől a helytől. Olyan forma benyomást teszen az



168, GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

utasra, mint a nagyobb szabású útszéli csárda valamely nagyon
forgalmas országút mellett; az utasok szívesen állnak meg az abra-
kolás vagy itatás idejére, de huzamosabb ideig tartó ottmaradásra
egyikük sem vállalkoznék szívesen.

így tettünk mi is. Még a legénység is a szokottnál vígabban
végezte az elindulás előtti teendőket és a vízre bocsájtott nagy
csónakjaink valósággal felrepültek a darukra meg a fedélzetre.

FELHÚZZÁK A CSÓNAKOKAT.
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HARMADIK FEJEZET.

A SUEZI CSATORNÁBAN ÉS A VERES-
TENGEREN.

A Fáraók csodaországa leggeniálisabb alkotásának, a suezi
csatornának megpillantása alkalmával önkénytelenül eszembe jutott
Mendelssohnnak X. symphoniája vagy Bethovennek Y. sonátája.
Ugyanis mind a kettő impozáns, bámulatos és hatalmas, de egy-
szersmind rettenetesen — unalmas.

A nyolczvanöt tengeri mértföld hosszúságú csatorna, a mely
rövid harmincz év alatt olyan gyökeresen felforgatta az egész világ-
forgalmat és a mely egy csapással tönkretette a világot járó vitor-
lások hagyományos, mythosszerű nymbusát, leírhatatlan benyomást
okoz arra, a ki először halad rajta végig.

Afrika végtelen homoksivatagjainak forró pusztái között húzó-
dik a keskeny víz-szalag, a melynek felületén olyan forgalom és
közlekedés uralkodik, a melyet bátran lehet akármelyik világkikötő
forgalmához hasonlítani. •

A negyven-negyvenöt méter széles csatornán egymásután sora-
koznak a földgömb minden pontjáról érkező hajók. Sűrűn és vegye-
sen követik egymást a világhírű „P. & O."-nak,* az „M. M."-nek,**
pazar kényelemmel berendezett hajói, az osztrák Lloydnak. az észak-
német és a hollandiai társulatoknak több ezer tqnnás hajói. A Japán,

* P. and O.; általánosan elfogadott rövidítése az angol „Peninsular and Oriental
Steam Ship Navigation Company "-nek.

** A franczia „Messageries Maritimes" rövidítése.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 22
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Khina, Ausztrália és Kelet-Afrika partjairól jövő hajók itt találkoz-
nak Európának és Észak-Amerikának kelet felé tartó hajóival.

Óriási személyszállító gőzösök találkoznak a csatornában, fedél-
zetükön százakra menő utasokkal, a kik között a kékfátyolos lady
tol egészen a Kings' Mill szigetek meztelen pápuájáig képviselve
van a földnek minden nemzete. A több ezer tonnás teherhajók, a

A SUEZI CSATORNÁBAN.

legtarkább, a legheterogénebb teherrel színültig megrakva haladnak
végig a csatornán. Ceylon épületfája és drágagyöngye, Arabia kávéja,
Perzsia szőnyegei, Khina és Japán selyme és vázái itt kereszteződnek
Európa és Észak-Amerika különféle iparczikkeivel. A hosszabb
expedícióra induló hadi hajók szintén itt találkoznak; az alulról
jövők itt vesznek búcsút a mesés Kelettől, az Északról jövők pedig
itt izzadják először a trópusok nehéz csöppjeit.

A csatorna forgalmának jellemzésére elég lesz annak a ténynek
megemlítése, hogy évenkint átlag mintegy ötezer hajó halad át rajta,
több mint tizenöt millió tonna tartalommal.
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Minden öt mértföldnyi távolságra a csatorna kissé kiszélesbül,
a hol a szembejövő hajók egymásnak kitérhetnek, azaz helyesebben
a hol megvárják, a míg az ellenkező irányból jövők végighaladnak.
Csakis a jelző-állomásokról adott jelre folytathatja az ilyen kitérő
hajó megszakított útját, a melyet különben is csak az onnan adott
jelre volt kénytelen megszakítani.

KARAVÁN PORTSAID KÖZELÉBEN.

Éjjel csak oly hajó haladhat át a csatornán, mely villanyos
fényszórót visel az orrán, a melylyel több mértföldre képes az utat
bevilágítani. Ezenkívül erős fényű jelzőlámpát hord az előárbocz
csúcsán, intésül a kanyarodások által kölcsönösen elfedett szembe-
jövőknek.

A „Zrinyi"-vel egyidejűleg még nyolcz hajó tartott lefelé és
huszonnégy óra alatt nem kevesebb, mint kilencz hajóval találkoztunk.

A csatornában tapasztalt ellentét tényleg szembeszökő: egyrészt
a pompás hajók, a lángész, ipar, tudomány és művészetnek aczélba
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öntött mesterművei, fedélzetükön a világkereskedelemnek és köz-
forgalomnak a legmagasabb fokra csigázott jellegével, jobbra és
balra pedig, alig néhány lépésnyi távolságra tőlünk, Afrika belát-
hatatlan, végtelen homoksivatagja.

Egy fűszál, egy fa, vagy darabka zöldség mértföldekre nem
látható. A meddig a szem ellát, mindenütt csak a lélekölő, rettenetes
unalom. A kihalt természet örök csendjét kellemetlenül zavarja meg
a távolból egy kidűlt teve fehérre aszott csontvázán marakodó varjak
és keselyűk károgása és rikácsolása. Itt-ott feltűnik egy lassan
czammogó karaván, a melynek tevéi hátukon a fehér burnuszos
fellah-val, csülökig süppednek a sárgásbarna, izzóan forró homokba.
Az égető napsugár vakító fehér fényben törik meg a felvert homok-
szemek miriádnyi csillogó lemezén.

Kivéve a kitérő helyek — gare-ok •— jelző-állomásait, a melyek
az angol nemzet utánozhatatlan csodás tisztaságával és kényelmével
vannak berendezve, sehol kunyhónak vagy más emberi lakásnak a
nyoma sem látható. Mindazonáltal csaknem végig az egész csatornán,
nyolcz-tíz éves gyermekek követik a hajót a két parton, nyakig
mezítláb, födetlen fővel. Két-három órán át futnak párhuzamosan a
hajóval •— a 45 fokos hőségben, az égető forró homokon — és
meg nem szűnő kiabálással követelik a baksicsot. Persze szívesen
dob nekik az ember holmi apróságot, például rézpénzt, kenyeret
vagy gyümölcsöt. Idővél azonban kifogy a rézpénz is, a gyü-
mölcs is, még inkább azonban a türelem. — Jaj akkor annak
a hajónak, a mely üres kézzel hagyja maga után futni az ordító
gyermeksereget. A visszautasított kérők ugyanis nagy csoportba
gyülekeznek és megvető mozdulattal, rikácsolással és fütyüléssel
fejezik ki mély megvetésüket. Végre belefáradva az ordítozásba,
arczczal kelet felé fordulnak, ha t. i. a hajó nyugotra tart és nagyon
mélyen meghajolva, baksics helyett most már egészen mást köve-
telnek tőlünk, a mi azonban a nagy távolság következtében a leg-
jobb akarat mellett sem kivihető.

Huszonnégy órai utazás után végig a csatornán a suezi öbölben
bocsátottuk le horgonyunkat. Maga a város néhány t. mértföldre
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fekszik a kikötőhelytől, Port-Ibrahimtól; a helyi vonat segítségével
azonban néhány perez alatt elérhető — lenne, ha tudniillik a helyi
vonat és helyi vonatnak személyzete meg a mezítlábas, turbános
utazóközönség nem lenne — egiptomi.

így azonban nagyon sok időt vesz igénybe, a míg az imígy-
amúgy összetákolt indóház körül heverő közönség beszáll a rozoga,
töredezett és függöny nélküli kocsikba. Persze csengetyű és más
jelzőkészülék hiányában a szintén mezítlábas, kaftános kalauz
csakis úgy képes a „t. ez. utazóközönségnek" a vonat indulását
tudtára adni, hogy minden tekintet nélkül közibük vág és ököllel,
bottal buzdítja őket a mielőbbi beszállásra.

Az a kiabálás, gesztikulálás és marakodás, a melyet ez a közön-
ség a beszállás alkalmával kifejt, az csaknem leírhatatlan. Mikor
végre az utazók egy része elhelyezkedett a csaknem a meggyulla-
dásig forró fülkékben, megindul a vonat, még pedig minden
haszontalan csengetés, kürtölés és fütyülés nélkül. A kit a kalauz
bedöngetett, az utazik, a többi pedig várhat a legközelebbi „tessék
beszállani"-ig. . .

A horgonyzó helyhez közel fekszik Port-Ibrahim, hajógyáraival
és dockjaival; az egyedüli félig-meddig városnak nevezhető telep,
a melyet az ember Európa elhagyása óta lát. •; _ •

A város (Suez), a melynek a neve rövid idő alatt olyan isme-
retessé lett, nem egyéb, mint Afrika sivatagjaira ültetett agyag- és
homokfészek. A néhány száz egymáshoz zsúfolt házból álló fészek,
három ecsetvonással könnyen lerajzolható lenne. Elől van a sötét-
zöld tenger, hátul egy szürke tömeg, felette a kék égbolttal. Az egész
pedig együtt maga a megtestesült unalom. Európának itt már nyoma
sincs; a mi itt él és létezik, az már Afrika, a szó legszorosabb
értelmében.

Pedig mi volt még húsz-harmincz évvel ezelőtt, a csatorna
építésének idején! Talán csak Kalifornia versenyezhetett az arany-
keresés láza idejében az akkori Suez élénkségével. A világ minden
részéből özönlött ide a temérdek . munkás. A spanyol és portugál
ugyanegy targonczát vont a csepühajú skandinávval és a szurok-
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fekete négerrel; az angol és a berzenkedő franczia ugyanegy árkot
vájt a türelmes hollandival és a bagózó északamerikaival. Millió
és millió munkás kereste itt kenyerét, a melynek elköltésében nagy-
ban segítettek a munkásokkal egyidejűleg ideözönlött kalandorok,
szerencsehajhászók, hamiskártyások és festettképű szirének hiéna-
csordái. Csalás, rablás és gyilkosság napirenden voltak; a consulok,
kavaszok és rendőrök maguk sem tudtak kiigazodni az ember-
salakból álló babiloni zűrzavaron. A csatorna kiépültével aztán a
város visszaesett oda, a hol volt és valószínűleg nem is lesz soha
más, mint kihalt arab falu.

Egyetlenegy pontja van, a melyhez némi mithosz és költészet
fűződik. Tudniillik közvetlen a város határán barna-vörös homok-
buczkán néhány elcsenevészedett és ujjnyi porréteggel fedett pálmafa
áll, a melyeknek tövéből vízszegény patak csergedez. A hagyomány
szerint ez lenne a „Mózes kútja", a melyet annak idején Mózes
nyitott meg vesszőjével a szűkölködő zsidóknak. (A ki azonban
elhiszi, hogy a zsidók megelégedtek az innen kiszivárgó vízzel, az
nem ismeri a Mózes — kútját.)

Másnap reggel felszedtük a horgonyunkat és a jóakaró Aeolus
segítségével duzzadó vitorlákkal indultunk neki az ezernégyszáz
t. mértföldre terjedő útnak, a melyből ezerháromszázat az elviselhe-
tetlen forróságról, számumjáról, rejtett szirtjeiről és csak nagyon
gyér világítótornyáról híres Veres-tengeren kellett megtennünk Adenig.

A „Zrínyi" személyzete indulás előtt néhány érdekes egyéni-
séggel szaporodott. Többek közt hat darab — ökörrel. Nagyon
könnyen lehetséges, hogy valamennyi a nagy és szent Apis-család-
ból származott. De ha nem is ebből az arisztokratikus családból
származottak is voltak, az mindenesetre valószínű, hogy abból az
időből származtak, a mikor Fáraó éppen a hét kövér és hét sovány
tehénről álmodott; specifikusan pedig, a mikor éppen a hét soványról.

Az ökrökön kívül hajóra vettünk még néhány hízót is. Az elége-
detlen sertések között valóságos Hiób-türelemmel és rezignáczióval
húzódott meg féltuczat berbécs és bárányka. A fejük felett egész
sereg tyúk, rucza, kappan és liba gágogott, hápogott és kodácsolt,
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úgy hogy a „Zrínyi" inkább hasonlított modern Noé bárkához, mint
büszke hadi hajóhoz.

Csupán a kiegészítés kedvéért — és igazán csak ezért — nagyon
szerettünk volna még hajónkon szállást adni néhány ragyogó szemű,
fehér fogú, apró lábú — arab libácskának is; de a hadi hajók drákói
szigora ebben a tekintetben tudvalevőleg nem érti a tréfát.

A felsorolt közhasznú egyéniségeken kívül tizenkét arab és
néger fűtőt fogadtunk fel a kazánok szolgálatára. A Veres-tenger
gyilkos forrósága, a melyhez hasonló a földgömbnek kevés pontján
van, néha már a fedélzeten is csaknem elviselhetetlen. Már most
elképzelhető, hogy minő viszonyok között él az a néhány elátkozott
pária, a kik arra vannak kárhoztatva, hogy a hajók szénfaló moloch-
jait fűtsék.

A tapasztalat mutatta, hogy a mi legénységünkből kiválasztott
fűtők a rettenetes forróságot nehezen tűrik el. Mint őszszel a legyek,
úgy hullottak rakásra. Egy humánus rendelet következtében ez az
emberkínzás megszűnt és a veres-tengeri útra bennszülötteket bérelnek,
a kik sokkal kevesebbet szenvednek a borzasztó forróságtól.

„Drága" négereinket azonban (naponkint hat aranyforinttal és
élelmezéssel fizettük őket) az út elején nem igen vettük igénybe.
A kedvező északnyugoti szél segélyével ugyanis hajónk éles orra
meglehetős gyorsan szelte a „Veres"-tenger „sötétkék" hullámait.
Négereink ezalatt örvendettek a dolce far niente-nek és nagyokat
nevettek fekete markukba a bolond európain, a ki drága pénzen
fűtőket fogad és mégis rudakra vont vásznakkal utazik a tengeren.

De nem sokáig nevettek a jámborok. A „Two Brothers" és a
„Daedalus" szirtekig eljutottunk valahogy a vitorlákkal. Itt azonban
elhagytuk az úgynevezett „mérsékelt égövet" és a ráktérítő átlé-
pésével a tropikus égöv alá jutottunk. A szélcsend beállott és „a
mór megkezdte kötelességét": a mór fűteni kezdett.

A hőség, párosulva a hajókon, különösen a hadi hajókon uralgó
rendkívül kényelmetlen, abnormis és soha de soha meg nem szok-
ható életmóddal, már eddig is tűrhetetlenül kínos volt. Pedig ezen
időig a szél is visszacsapott a vitorlákról s lengedezése nagyban



A SUEZI CSATORNÁBAN ES A VERES-TENGEREN 181

hozzájárult a hőség csillapításához. Most azonban a hajó valóságos
pokollá változott.

Áthevített ólomfedélként terült el felettünk a világoskék égbolt.
A nap izzó korongja szúróan perzselő sugarakat bocsátott le, a
melyeket egész nap tenyérnyi nagyságú felhőcske sem enyhített.

A SUEZI CSATORNÁN.

Öt percznyi foglalkozás az árboczokon egyenlő volt öt napi nehéz
betegséggel. Időnkint fellebegett egy kis szellő, olyan kis fiók szá-
mum, a mely azonban enyhülés helyett csak a Szaharáról magával
hozott forró homokat csapta az arczunkba. A fedélzeten, a kifeszített
ernyők árnyában 38:—40° C-ra emelkedett a hőség, míg a napon 50—52
fok volt az átlagos hőmérsék. Éjjel 34—35 fokra sülyedt a hőmérsék.

A kabinok hősége vitorla alatt harminczkét fokon állott válto-
zatlanul, míg gőz alatt harminczhat-harrnincznyolcz fokra ugrott.
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Alvásról, nyugalomról szó sem lehetett. Az ágynemű néhány percz-
nyi fekvés után a kifacsarhatásig át volt izzadva; reggel bágyadtán,
összetörötten és az izzadástól kimerültén hagytuk el fekhelyünket
és fűtőkemencze-forróságú szűk kis kabinjainkat.

A gépeknél és a kazánok előtt a hőség irtózatos volt;
mondhatni: pokoli. A szerencsétlen páriák hatvanöt-hatvannyolcz
foknyi hőségnél dolgoztak; fekete testükön patakként folyt végig
az izzadság. A kazánok nyitott ajtaján kicsapó láng forrósága a
négereken és arabokon kívül minden más emberi lényt levert volna
a lábáról. Kétórai szolgálat után felváltották őket; a mint feljöhet-
tek a fedélzetre, elterültek ott és mint a talyiga előtt összerogyott
gebe, mozdulatlanul és apathikusan feküdtek a szánalomra méltó
szegény páriák.

A naponként két-háromszori fürdés és zuhanyozás a legcse-
kélyebb enyhülést sem nyújtotta. A tenger vize 28—29° C-on állott
és ugyanilyen meleg volt a rendes ivóvizünk és minden más italunk
is. Az óriási fogyasztás következtében a gépek által desztillált ivóvíz
jóformán ki sem hűlhetett; jég hiányában a sörünk és borunk lan-
gyos meleg vízhez hasonlított. Szívesen adott volna bármelyikünk
reggelenkint egy aranyat egy pohárka friss vízért. Fagylalt vagy
valami más hűsítő ital a felhevült fantázia utópiái közé tartozott.

Elképzelhető, hogy ily körülmények közt az édes haza talpunk
alatti kis talaján, a „Zrínyi "-n, az életünk nem volt valami irigylésre méltó.

A tikkasztó hőség különben nem az egyetlen, a mivel a Veres-
tenger kedveskedik. Általános bágyadtság, teljes étvágy- és munka-
kedvhiány, nyomasztó főfájás, tökéletesen deprimált kedélyhangulat
és mély apathia fogott elő mindnyájunkat.

Az uralkodó viszonyokhoz mérten a napi foglalkozás rendje
és az öltözet is tökéletesen megváltoztatott. A legénység ruházata
a kék csíkos matrózingen kívül könnyű fehér vászonzekéből és
ugyanolyan nadrágból állott. A czipők egyidőre a zsákokba vándo-
roltak. A tisztikar öltözete szintén az előírt tropikus-ruházatból állott;
tudniillik fehér vászon-zubbonyból, fehér nadrágból és fehér vászon-
czipőből. Sapka helyett fehér parafasisakot viseltünk.
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Az említett ruhadarabokon kívül minden más ruhadarab elvi-
selhetetlen lett volna.

A gyakorlatok, mint például az ágyúkkal, kézifegyverekkel és
vitorlákkal, a kora hajnali és a naplemente utáni órákban tartattak.
A többi idő alvással, fürdéssel és — izzadságtörléssel telt el.

Közbe-közbe akadt egy kis mulatság is : tudniillik czápavadászat.
Ezek a szörnyek ugyanis, a teremtésnek ezen gyűlöletes teremt-

ményei, néha egész csordákban követték hajónkat. A ki csak egy-
szer látott czápát, az éppen olyan gyűlöletet érez vele szemben,
mint valamely megbélyegzett, gyűlöletes emberrel szemben.

Napokon keresztül követték a ,. Zrínyi ;'-t és falánk mohósággal
kapkodtak minden vízbe dobott tárgy után. Próbaképpen szalma-
csutakot, bádogdarabokat, rongyokat dobtunk a tengerbe. Éppen olyan
vadul rohantak ezekre a tárgyakra, mint a horgokra kötött hús vagy
háj után. A bestiák nyílsebesen rohantak reá, szemüket merően a
zsákmányukra szögezve. Az úszó tárgy közelében hirtelen felfor-
dultak, úgy hogy ebben a pillanatban csak fehér hasuk volt lát-
ható és csaknem félméterre kitátott szájukkal úgyszólva ráugrottak
a zsákmányra.

Hogy ivóvizünket és más italunkat némileg iható fokra hűt-
sük le, néhány jól bedugaszolt üveget kötelekre kötöttünk és lebocsá-
tottuk husz-harmincz méter mélységre. De rendesen csak az üres
köteleket vonták fel; az üvegeket pedig rendesen elnyelték a
czápák.

Minden kidobott horog — lánczokra erősített méter hosszú
vaskampók — egy-egy czápát hozott a fedélzetre. Egy óra alatt
néha öt-hat darabot fogtunk. A legénység — tudvalevőleg esküdt
ellensége a czápának — dühösen rohant a fedélzetre vont ször-
nyekre és baltákkal, csákányokkal, meg emelő rudakkal zúzta szét
a hatalmasan vergődő állatok koponyáját. Ez volt szegényeknek (a
matrózoknak tudniillik) egyedüli gyönyörűségük az egész út alatt.

Az első bestia már a Veres-tenger bejáratánál, a Dzsebel-
szoroson jött kapóra. Egy forró délutánon, mindjárt az ebéd után
hangzott le az „árboczkosárból" az őrszem kiáltása: „Un pesce
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cane!" Az izgatott hangon kiáltott jelszó izgatottságba hozta az
egész személyzetet. Perez alatt talpon volt mindenki és nézte
az irányt, a melyben a közös notórius ellenséget jelezték. A mat-
rózok irányában különben nem nagy gavallérnak mutatkozó élelmezési
mester menten kéznél volt egy több kilónyi súlyú „Pöckelfleisch"-sal
(besózott disznóhus), mialatt a hajómester előkészítette a „horgocs-
kát a tengeri angyal" számára. A horgocska tudniillik csaknem
csónakhorgonyméretű, a melyet lánczra kötnek, ennek pedig egy
jó erős kötél a folytatása. Ha a horog egyenesen a kötélre lenne
kötve, ezt egyetlen harapással vagy rántással letépné a „tengeri
angyalka". A hajóácsok is előállottak szélesfejű baltáikkal, a pat-
tantyúsmester pedig ölnyi hosszú, lábszárvastag rúddal, a melylyel az
ágyutalpakat szokták lövés után visszatolni az lőrések felé. Az „első
tiszt", tengerészetünknek elismert első ezéllövője, Mannlicher fegy-
verét készítette elő, miközben nem felejtette el megdicsérni a hajó
tiszti szakácsát, a ki a legnagyobb önmegtagadással ajánlott fel
— diónyi nagyságú tegnapelőtti birkahúst a horogra.

A készülődések teljesen be voltak végezve, mikor a czápa olyan
közel jutott a hajóhoz, hogy mindnyájan láthattuk.

Legelsőbb nagy hátuszonyát vettük észre, a mely mintegy
lábnyi magasságra állott ki a vízből; a zsákmányra vadászó czápa
ugyanis rendesen a víz felszínéhez közel úszik.

Mintegy harmincz méternyire a hajó tatjától már láttuk az
ocsmány állat szörnyű fejét is, később az egész állatot. Mintegy
három méter hosszú, erősen kifejlett példány lehetett. Egy-két
méternyire a horgon lógó húsdarabtól tette az első kísérletet, a mely
azonban nem sikerült, miután bukdácsoló hajó elrántotta előle a
zsákmányt. Második kísérlete szintén nem sikerült ugyanezen okból.
Hirtelen meghosszabbítottuk a kötelet, a mely egy mitrailleuse
talpához volt erősítve. A meghosszabbított kötél aztán nyugodtan
úszott a hajó bukdácsolásai közben is.

A czápa harmadszor ugrott a zsákmányra. Mint a megdühödt
tigris, úgy ugrott utána. Testének egy harmada künn volt a vízből,
miközben csaknem egészen féloldalt fordult. A mint kitátotta bor-





•MTVr I

ZÁTONYON TÖNKREMENT HAJÓ RONCSA.





A SUEZI CSATORNÁBAN ÉS A VERES TENGEREN 185

zasztó száját, egyszerre tűnt el benne hús, horog és a láncznak
egy része.

Lázas izgatottság fogott el mindnyájunkat a feszült várakozás
után. A mint a horog eltűnt a czápa szájában, a hajómester
intésére a matrózok meghúzták a kötelet. Hurráhzva és dübörögve
dobogtak végig a fedélzeten, miközben a hajómester készen tartott
egy hurkot, hogy a czápának a farkát kösse le vele, mialatt a
pattantyús mester az ágyúrúddal (Handspacke), az ácsok pedig a bal-
táikkal készültek fogadni a vendéget.

A horogra került állat irtózatosan csapkodott hatalmas farkával,
mialatt a víz felszínétől a fedélzetig vonták. Vergődése következté-
ben tényleg sikerült magát lerántania a horogról és visszazuhant
a tengerbe; de drága áron. A felső állkapcsa egészen szétzúzódott.
A czápával egyidejűleg visszazuhant a horog is, rajta a hús-
darabbal és a mint ez is a vízben volt, a falánk és örökké éhes
állat már ismét teljes dühvei vetette magát reá. Most már óvato-
sabban jártunk el a felhúzásban. Nem rángattuk, hanem „gyöngé-
den" felvontuk. A támadásban és csapkodásban kifáradt czápa is
ildomosán viselte magát ezúttal, különösen miután a hajómester-
nek sikerült a kötélhurokkal a farkát körülfogni. A mint az állat
feje egyenlő magasan volt a fedélzettel, a hajómester teljes ere-
jével dugta az állat tátott szájába a férflczomb vastagságú farudat,
az ácsok baltaütése pedig záporesőként hullott a fejére.

Végre előttünk feküdt a fedélzeten; leírhatatlan az a düh, a
melylyel a legénység nekirohant a még mindig hatalmasan csap-
kodó állatnak. Ilyen dühvei csak a notórius gyujtogatót szokták az
emberek meglynchelni.

Nekem jutott osztályrészül az agyoncsapott állat „feltrancsiro-
zása". Matrózok még nem irigyeltek úgy embertől valamit, mint a
mi legénységünk irigyelte tőlem ezt a funkcziómat.

A felnyitott állat gyomra és belei megmagyarázták azt a véghetet-
len dühösséget, a melylyel zsákmányára rohant. Tökéletesen üres volt
a gyomra. Még a hagyományos matrózcsizmát sem találtuk benne,
holott tudvalevőleg a matrózcsizma a czápa. zoológiájához tartozik.

Ur. Gáspár F. : A föld körül. IV. 24
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Még akkor is, midőn a feje már szét volt darabolva és a belei
kitépve és már teljesen gyanútlanul állottunk körülötte akkor is
hirtelen olyan erősen kezdett a felbontott állat maga körül csapkodni,
hogy egynéhány embert levert a lábáról.

Miután az állat sokkal vénebb volt, semhogy a legaczélosabb
gyomrú tengerész is megemészthette volna „brodettó" gyanánt (a
mint a fiatalabb példányokkal szokott megtörténni), szétdaraboltuk
és bedobtuk a tengerbe, hadd táplálkozzanak a gyilkos húsával azok
az állatok, melyek máskor neki szoktak táplálékul szolgálni. Néhány
perez alatt valóságos aquarium gyűlt össze hajónk körül és mi
gyönyörrel néztük jóízű lakmározásukat. — — —

Hova-tovább délfelé, az Egyenlítőhöz közeledve, a hőség mind-
inkább tűrhetetlenné lőn.

A Dzsebel-Teyr és Zebayr szirtek közelében — Maszauah és
Mokka magaslatán — a néger fűtők nagy része kidűlt. Ennek foly-
tán a parancsnok kénytelen volt ismét a mi saját fűtőinket a kazá-
nokhoz rendelni.

Ilyen körülmények között töltöttük el a „gyönyörűséges" május
hónapot és annak két legszebb napjait, a pünkösdi ünnepeket.



NEGYEDIK FEJEZET.

DZSIDDAH.

Dzsiddah kikötőjének érintése igen nehéz feladat. A nagyfor-
galmú kikötők között alig van még egy, a melyben a fenhatóságok
olyan keveset tennének a kikötő megközelíthetőségére, vagy a kikö-
tőben horgonyzó hajók biztonságára. Mindazon jelzések, óvintézke-
dések és útmutatók, a melyek a kikötőbe, különösen a Dzsiddáhhoz
hasonló nehezen hozzáférhető kikötőbe való bejutáshoz feltétlenül
szükségesek, teljesen hiányoznak. Ha itt-ott van valami jelzés, mint
például: jelző gömb, világító hajó stb., ez olyan kezdetleges, a
karban tartása annyira elhanyagolt, az elhelyezésük pedig annyira
pontatlan és megbízhatatlan, hogy a betérő hajósok tekintetbe sem
veszik a létezésüket. A kikötő bejáratát nem jelzi sem kiálló
sziklafok, sem pedig a környéknek valamely jellemzetes rész-

. léte. A bejárat megtalálása kizárólag a csillagászati és hajózási
számítások helyességétől függ. A kikötő bejárata pedig, éppen
úgy mint a kikötő belsejét, valósággal ellepik a korallium-záto-
nyok. A kikötő bejárata és a horgonyzó hely között három hosz-
szú korallium-zátony húzódik végig az egész kikötőn, a melyek csak
itt-ott hagynak szűk kis rést, a melyen a hajó keresztül juthat.
Ezek a korallium-zátonyok, meg a nagyon keskeny átjárók olyan vesze-
delmesek, hogy éjnek idején teljességei lehetetlen a kikötőbe bejutni.
Sőt annyira félnek tőle a hajósok, hogy ha csak félig-meddig zavaros
az idő. hát inkább künn a sík tengeren maradnak, a bejárat előtt s
ott várnak, a míg az idő kitisztul. A korallium-zátonyok ugyanis a leg-

24*
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nagyobb rémei a hajósoknak. Ezek pedig Dzsiddah kikötőjét teljesen
ellepik. Még pedig a zátonyok veszedelmesebb fajtájával. Ezek ugyanis
egyrészt elég mélyen feküsznek a tenger szine alatt, hogy a hajós
szemét kikerüljék, másrészt viszont elég közel a tenger színéhez,
hogy a már csekély mélyjáratú hajóra nézve is veszedelmessé vál-
janak.

Ezen okból a vitorlás hajók megelégszenek azzal, hogy a kikö-
tőben a várostól meglehetős távolságban ereszszék le horgonyukat,
miután a kikötő bejáratánál levő nehézségek leküzdése már elég
munkát ad. A könnyebben vezethető gőzhajók azonban a képzel-
hető legnagyobb óvatosság kifejtése mellett áthaladván a három
korallium-zátony szűk nyílásain, merészen nekimennek a bejárattól
bentebb eső nehézségeknek is, még pedig olyan közel a városhoz,
a mely közelség egyenes arányban áll az illető hajó parancsnoká-
nak — „sneidigságával".

A kikötő belsejében a zátonyok olyan közel feküsznek a fel-
színhez, hogy felettük a tenger vizének szine már távolról meg-
különböztethető és azonkívül felettük soha meg nem szűnő hullám-
törés — zajlás — van folyamatban. Ez a zajlás az egyedüli útmutató
a veszélyes szirtek és zátonyok között, miután a dzsiddahbeliek
szükségtelennek tartják a kikötőjükbe tartó hajónak egyéb felesle-
ges módon — példának okáért a veszedelmes pontoknak megvilá-
gításával — mutatni az utat. Ők ugyanis azt tartják, hogy: „kizmet".
A mi magyarul körülbelül annyit jelent, hogy: annak az illető
hajónak a nagy próféta kegyelméből az a rendeltetése, hogy vagy
bejöjjön a kikötőbe, vagy nem. Ha be kell jönnie, akkor bejön
amúgy is; ha pedig az a rendeltetése, hogy tönkremenjen, no
akkor meg fölösleges mindennemű világítás, mert úgy is tönkremegy I

A „Zrínyi" teljes gőzerővel száguldott végig a szerteszét fekvő
zátonyok között. Néha olyan szűk utak közé került, hogy a jobbra
és balra fekvő szirteken megtört hullám tajtékja fölcsapott a hajóra,
holott előtte közvetlenül a tenger sima zöld szine fehérfodros hul-
lámokat vetett, a mi annak a jele, hogy előtte is szirt feküdt az
útjában. Alig néhány méternyire ettől, a „Zrínyi" hirtelen kanyaru-
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lattal jobbra vagy balra csapott; ilyen zeg-zugos fordulatokkal és
kitérésekkel tartotta magát a korvetta tiszteletteljes távolban a halált
rejtő szirtektől. Néha elállott a lélegzetünk, a mint a korvetta teljes
erejével nekirohant a zátonynak és csak annak közvetlen közelé-
ben fordult orrával a szabadabb víznek.

Éppen azért, hogy ezeket a hirtelen kanyarulatokat és rögtöni
kitéréseket megtehesse, vezette a parancsnok a hajót „teljes erővel".
Mert tudniillik minél gyorsabban fut a hajó, annál gyorsabban és
egyszersmind annál könnyebben is enged a kormány nyomásának.
A teljes gőz alatt futó hajó megfordulási körének sugara ugyan
nagyobb, mint a lassan futóé, de a hajó kormányának gyorsabban
engedelmeskedik és így hirtelen szükségessé váló eltérések az éppen
követett útiránytól biztosabban foganatosíthatók. A „Zrínyi" tehát
olyan gyorsan futott, a mint a gépei hajtani képesek voltak és csak
ezáltal volt képes közvetlen a szirt előtt irányából hirtelen for-
dulni. — — —

Az arab sivatag izzóan forró homokjára épített város az elhagya-
tottság és egyhangúság szomorú képét mutatja. Köröskörül meg-
lehetős erősnek látszó kőfal veszi körül a várost, ugyancsak ellen-
állónak látszó hatalmas kapuval. Közelebb jutva azonban nagy a
csalódás. A kőfal repedezett és töredezett, a kapu pedig korhadt
gerendákból áll, különben is meggyengítve a beléje vésett temérdek
keleti czikornya és faragás által. Néhány kiskaliberű ágyúval egyet-
len óra lefolyása alatt romhalmazzá lehetne lőni a falat és kapukat.
Itt-ott kiemelkedik egy-egy magasabb háztető, meg a nyúlánk, vékony
minarett. Valamennyin vakító fehér fényben törik meg a rekkenő
forrósággal perzselő napsugár. A kőfalon kívül szélesen kiterjedt
sárga homokterület veszi körül az egész várost. Maga a megtes-
tesült sivárság és a homoktenger helyenként úgy csillog, mint az
üveg, a homok pedig olyan forró, hogy égeti az ember talpát. —
A tenyérnyi felhővel sem borított magas azúrkék égboltozat, az
abszolutus száraz levegő és a háttérből kékes párába burkolt hegy-
lánczolat emlékeztet bennünket azokra a vidékekre, a melyeket
odaát a Csendes-óceán partján, a kopár Cordillerák tövében lát-
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tunk és a melyek szintén vakító fehér fényben tárultak fel előttünk.
Úgy, mint amott, itt Dzsiddahban is csak az idegen nemzetiek
consulátusainak épületei fölött lengő tarkaszínű lobogók az egye-
düli szinek. Különben pedig leírhatatlan sivár, kopár, csupasz és
színtelen minden. Az egész városban nincsen két ház, a melyik
egyforma magasságú lenne, vagy a melyik valamilyen viszonyban
állana a másikhoz. Mintha valami gigászi kéz óriási pohárból
olyanformán szórta volna ki a kész házakat, mint a hogyan a

mm

koczkázó ember a koczkákat szórja ki a pohárból az asztalra, olyan
rendetlenül feküsznek az épületek szanaszéjjel. A hol utczák és
térségek vannak, azok szemmelláthatólag csak úgy véletlenül, Allah
kegyelméből jöttek létre. A házak legtöbbje magas; néha három-
emeletesnek tartaná az ember, ha nem látná, hogy itt nincsenek
emeletek, csak az ablakok egy része fekszik magasabban a többi-
nél. Az ablakok azonban nem egy sorban feküsznek, hanem szintén
csak úgy véletlenül, a mint a pallérnak éppen eszébe jutott. Jól-
lehet a nap perzselő forrón süt, függöny vagy ablakredő sehol
sem látható. Csak a háremek ablakainak van olyan sűrű léczrácso-
zata hogy a legkiváncsibb idegen sem kandikálhat be az épp oly
kíváncsian leskelődő háremhölgy. Azt azonban meg kell Dzsid-
dahnak adni, hogy a lakossága nagyon érdekes. Persze, nekünk
idegeneknek. Tekintettel arra a körülményre, hogy Dzsiddah egyik
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legfőbb kapuja a mekkai zarándoklásnak, az utczáin képviselve
találjuk néha az izlamhoz tartozó népfajoknak egymástól legtávo-
labb lakó képviselőit. Ránk nézve legérdekesebbek azonban maguk a
„bennszülöttek", a tulajdonképpeni dzsiddahiak. Valamennyinek a ruhá-
zata rendkívül jellemzetes, festői, mondhatni fantasztikus. Legfeltűnőbb
alakok a beduinok, ezek a csontos arczú, szikár és magas alakok,
pergamentszerűen összeaszott sötétbarna arczbőrrel, mélyen fekvő,
szúrós tekintetű, koromfekete szemekkel, a melyeket magasan ívelt,
vastag és bozontos szemöldök árnyal be. Ruházatuk főalkatrésze
a köpenyeg módjára viselt pokrócz, a melyet legtöbben arany-
zsinórral kötnek a homlokukra. Valamennyinek dúsan kirakott tőr
vagy kard van az övébe szúrva, igen sokan pedig ezeken a fegy-
vereken kívül ezüsttel-aranynyal kivert pisztolyt is hordanak. A
sötét arczú beduinok után legfeltűnőbb alakok a dervisek; akár-
hányszor csontig lefogyott, szennyes bőrű emberek, az évek óta
tartó elhanyagoltság következtében torzonborz hosszú szakállal,
a viszontagságoktól megtépett ruházattal, helyesebben mondva csak
rongyokkal fedetten. Különösen nagy tiszteletben részesülnek azok
a dervisek, most már „szentek" a kik éppen most érkeztek vissza
Mekkából, s ámbár már nem lennének reá kényszerítve, de azért
még most is folytatják a rettenetes önsanyargatást és önkínzást.

Ezeknél sokkal rokonszenvesebbek a méltóságteljesen lépkedő
törökök és arabok. Jól ápolt és gondozott testüket tiszta és rikító
színű selyemkaftán fedi, a törökök fezét, az arabok pedig pat}^olat-
fehér turbánt viselnek fejükön.

Feltűnő alak némely hófehér szakállú, méltóságteljes maga-
tartású aggastyán, a kinek jobb- és baloldalán két-két, vagy három-
három kis fiúcska lépdegél, a kiket az aggastyán — vagy jobban
mondva: aggastyán külsejű öreg — kéznél fogva vezet. A fiucskák
átlag tíz-tizenkét évesek; nagyon szépen vannak öltöztetve, zöld,
sárga és rózsaszínű ruhákban, sárga szattyán-csizmákkal és szép
pirosra kifestett arczczaL Süveget nem viselnek, ellenben a hajuk
szépen fel van bodorítva és jószagú olajokkal bekenve. Az
aggastyán olyan méltóságteljesen lépked a kézen vezetett fiucskák-
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kai, a kikkel néha kitölti az utczát egész szélességében, mint a
hogyan az operai előadások alkalmával a felvonulások alatt a keleti
fejedelem elé vonulnak a tributumként felvezetett leányzók, vagy
a fejedelmi sarjadékok. Ezek a kis fiúk ugyanis arra valók, hogy
„megédesítsék" az aggastyán vágyait, a mit a háremében őrzött
nők és leányok már nem tudnak megtenni. Minálunk, Európában,

FIATAL ARABS NO.

az aggastyánok és fiúgyermekek között fennálló ehhez hasonló
viszonyt a büntető törvénykönyv igen súlyos fegyházzal bünteti
azon czímen, hogy ez „fajtalanság"; Dzsiddáhban azonban, vala-
mint egész Arábiában ezt a viszonyt — férfiak és fiúgyermekek
között — egészen más szemmel nézik és nem fajtalanságnak tekin-
tik, hanem igen szép és igen jól jövedelmező üzletnek.*

* A mint majd látni fogjuk, Khinában, főképen az északi tartományokban, a
homosexuálitás igen nagy mértékben van elterjedve. Illusztrálásul egyelőre megemlítjük
azt a tényt, hogy a khinai császárnak évenként három ezer eunuch „dukál", a főher-
czegeknek és más közeli rokonoknak rangjuk szerint harmincz, húsz és tíz eunuch.
Az eunuchok nem a nevükhöz fűzött háremőri szolgálatot teljesítik, hanem egészen más-
fajtájú hivatásuk van.
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A női nemmel igen ritkán találkoztunk Dzsiddah utczáin, a
miben persze nem mi voltunk a hibások, hanem a dzsiddahi asz-
szonyok, a kiket úgy társadalmi helyzetük, mint talán a tényleg nem
embernek való forróság, a hűvös hárem kopár falai között tart vissza.
Pedig nagyjában és átlag elég kellemes külsejűek, amennyire azt
az éppenséggel nem graciozusnak mondható viseletük után meg
lehet ítélni. A ruházatuk szürkés-fekete bő köntösből áll, e fölött

NÉGER ASSZONY DZSIDDAHBAN. ( — NEM FIATAL).

a fejükön megerősített mantilla-szerű köpenyke, az idomokat elrejtő
„feredzse"; a lábukon magasszárú sárga szafflán csizmácskát hor-
danak, a melyet félig elföd az ugyanilyen színű, dúsan hímzett
hegyesorrú félczipő. Az arczukon valamennyien, tudniillik a férjezettek
és a hajadonok, kicsike fehér álarczot hordanak; nem valami kedves
látvány ugyan a lárvával elcsúfított kerekállú gömbölyű arcz, de
határozottan kellemesebb látványt nyújtanak, mint egiptomi nővéreik
a hosszan lelógó fekete lebernyeggel. Hogy az álarcz mire való, azt

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 25
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ők tudják. Mi, Dzsiddah utczáin ődöngő európaiak, úgy gondoltuk,

hogy sokkal okosabban tennék ezek a rendesen kissé túlmolett arab-

nők, ha nem az arczukat födnék el, hanem inkább a — lábszárukat.

Dzsiddahban ugyanis, valamint

lejebb délfelé, Hodeidában és

M o k k á b a n , az asszonyok az

„alj"-at meg a felső szoknyát

magasan feltűrik az övükben.

Hihetetlen magasan : jóval a térd

fölött. A lábszár azonban nem

igazán mezítelen, csak annak

látszik. A — tricot ugyanis, a

melyet a szoknyák alatt viselnek,

tökéletlen hússzínű. — Az a

vélemény, a melyet mi „Zrinyi-

beliek" ezen a legenyhébb eset-

ben is furcsának talált női viselet

felett nyilvánítottunk, meglehe-

tősen egybehangzó volt. Tudni-

illik nemcsak nagyon illetlennek

és ízléstelennek találtuk, hanem

a nyolczvan kilogrammon és

harminczöt éven felüli nőknél

egyszerűen — visszataszítónak..

A telivér keleti város ma-

gában egyesíti a Kelethez fűzött

A „DRÁGA" ITAL. „várakozásainknak" és fogalma-

inknak csaknem valamennyiét.

Tudniillik: szenny, bűz és piszok mindenütt. A házak kinyitott ablakain

és ajtóján kiömlő végtelenül kellemetlen szag, a melyben az avas

juhfaggyú illata „vörös fonálként" húzódik végig, továbbá a temérdek

zöldséghulladék, a melyből viszont a hihetetlen mértékben használt

vöröshagyma illata érzik ki legerősebben, a szélcsendes forró leve-

gőben olyan mereven ül a házak előtti járdákon, mint a kőfaL
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A levegő tele van finom apró homokkal, a melytől kicserepezik az
embernek az ajka és behatol a szem köthártyájára. Miriád és
miriád légy meg apró muslicza lep el mindent az utczán, a jár-
dákon s a küszöbön, a mi nem anorganikus anyag. Fekete lepelként
ülnek a hulladékokon, a gyümölcsön és a gyermekek szemén-száján.

Eső jóformán a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. Eltelik
néha két-három év, hogy Dzsiddah-
ban egyetlen csepp eső esett volna.
És ez nagy szerencse a dzsiddahiakra
nézve, a mennyiben nem mossa szét
a házaikat. Az „építészeti ipar" tudni-
illik igen gyenge lábon áll ezen a
vidéken. A mint az eső kissé huza-
mosabb ideig tart, kimossa a falak
kövei közül az összekötő anyagot és
a házak — rakásra dőlnek.*

A bazárok és kávéházak kivéte-
lével az utczák üresek, kihaltak. Hébe-
korba végigvánszorog egy-egy hosszú
tevekaraván lassú czammogással; a
tevék mellett menő hajcsárok talán
még szótlanabbak, mint jószágaik.
Véghetetlen egykedvűséggel lépeget-
nek, fedetlen fővel és meztelen lábbal
a tikkasztó forróságban.

Ámbár sok küzdelemnek és nél-
külözésnek voltak kitéve hosszú útjai-
kon, a sivatagon keresztül, azért
Dzsiddahban vajmi kevés enyhülést találnak. Az egész városban
nem találnak egy talpalattnyi árnyékot vagy üdülőhelyet. Még a
szomjúság oltására szolgáló vizet is drága pénzen kell venniök.
A városban nincs kút sehol; csak az utczasarkokon vagy valamely

FIATAL ARAB LEAXY AZ ALKOltCZZAVAL.

* Galimberti magyar-osztrák consul Dzsiddahban, említi, hogy 1888-ban a néhány
napig tartó esőzés következtében nyolczvannégy ház dőlt össze a városban.
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könyörületes szivű háztulajdonos házán vannak csapok megnyitva,
melyeken vékony sugárban folyik ki a drága ivóvíz.

Néhány évtizeddel ezelőtt Hedzsász-tartománynak — a melynek
Dzsiddah a fővárosa — török kormányzója a Dzsiddah közelében
fekvő hegyekről nagy költséggel és fáradsággal vízvezetéket léte-
sített. A kormányzó eltávozása után azonban a kapzsi dzsid-

• - • • ' '• S Z Ő N Y E G B A Z Á R .

dahiak szétrombolták a vízvezetéket, azon okból, hogy a karavánok,
de különösen a mekkai és medinai zarándokok ne kapják ingyen
az ivóvizet, hanem hogy a városbeliektől vegyék drága pénzen,
és inkább megelégedtek a város határán szivárgó patak piszkos
vizével, semhogy erről a nagy jövedelemforrásukról lemondjanak.
A mekkai zarándoklások időszakában még most is egy font ster-
linget kell fizetni egy girbe vízért. (Egy girbe = 40 liter.)

Fű, fa seholsem látható. Csupán a kormányzó palotája előtt
áll két elcsenevészedett, porral fedett pálmafa; ez a két szánalomra
méltó fa Dzsiddahnak minden növénvzete.



SZŐNYEGSZÖVÉS.
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Jóllehet Dzsiddahnak huszonkétezer lakosa van és Közép-
Arábiának a legjelentékenyebb városa, a mely csaknem góczpontja
a közcp-arábiai kereskedelemnek és forgalomnak, mégis egyike a
legkihaltabb, legcsendesebb helyeknek, a hol emberek tartózkodnak.
Mintha minden élő és mozgó lény kizárólag a bazárokra és kávé-
házakra szorítkoznék, annyira kihaltak a többi utczák és terek, és
viszont olyan zsúfoltak a bazárok. Mindaz, a mit Arábiából hoznak,
vagy Arábiába visznek, az ezen • aránylag kis ponton, a dsiddahi
bazáron van felhalmozva. Különösen szőnyegek, gyanta, mirrha,
fehér korall, aloé, datolya, kókuszdió, kávé, gummi és indigó megy
Dzsiddahn keresztül. Egész Arabia szőnyegeit itt halmozzák . fel,
miután az Adenen és Hodeidán kivitt szőnyegek többnyire Perzsiából
és ennek szomszéd tartományaiból, Bokhara, Kokand és Khivából
származnak. Hanem azért Ázsiának bármely vidékéről származó
szőnyegekben bőven lehet válogatni, kivévén a szmirnait, a mely
anyagra és szépségre annyira messze áll ezek mögött, hogy itt nem
állják meg helyüket.

Sok ezerre tehető Dzsiddahban a fölhalmozott szőnyegek száma.
Nagyon igénytelen külsejű bódéba lépve, a melynek külsejéről
ítélve az ember legfeljebb berbécshúst, rizst vagy főzőedényeket
remélhet találni, sok száz meg száz szőnyeg van egymás fölé
rakva. Az ajtóküszöbön szilke kávé és rotyogó nargiléh előtt gug-
goló kereskedő legkevésbbé sem zavartatja magát a belépő vevő
által. Nyugodtan iszsza tovább kávéját, bízván abban, hogy a
vásárolni szándékozó majd kiválasztja magának a megvenni valót.
A kimondott árból nem enged egyetlen baslikot sem; a mely
szőnyegre kimondta, hogy az tíz Napóleon d'or, azért tíz Napóleon d'ort
kell fizetni, különben nincs szőnyeg. Nyugodtan végignézi, a mint
a vásárló felbolygatja az egész raktárt; eg}retlen szóval nem • tilta-
kozik, de viszont egyetlen mozdulattal sem segít. A végén persze
megkapja azért a követelt árat, miután ritkán távozik valaki a nélkül,
hogy legalább egyet ne vegyen meg a temérdek gyönyörű portékából.

Sok tekintetben azt a benyomást teszi a bazár, mintha a
vásár csak kínálatból állana, olyan kevés a vevő. A kínált czikkek,



DZSIDDAH 199

vagy mondjuk a „kiállítók készletei" néha nevetségesek. Például:
négy-öt darab lepény, három-négy csomó retek vagy hagyma; egy
liter rizs és mintegy tíz darab burgonya. Ezt a „készletét" azonban

A „KUNDSAFT".

a „kiállító" kifogyhatatlan szóbőséggel tudja kínálni és feldicsérni.
Végre akad egy vásárolni szándékozó s megáll a hagymaárús előtt.
A pénzes zacskót a kezében tartja, tehát okvetlenül „bevásárol".

— Szálem alejkum! — mondja, kissé meghajtva magát,
miközben a tenyerével érinti a homlokát.
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— Alejkum szálem, — viszonozza a kereskedő, és kéri a
„kundschaft"-ot, hogy foglaljon helyet. Az öreg arab — mintegy
ötven-hatvan éves fér fiú — méltóságteljes nyugalommal leül keresztbe-
fektetett lábaira, elfogadja a szilke kávét, a melylyel megkínálja a
„kereskedő", hosszú fehér szakáilába mormog valamit, — rövid

VEGYESKERESKEDÉS."

imát — szürcsöl a kávéból, aztán kezébe veszi a vásárlandó czikkek
egyikét, már csírázni kezdő vereshagymát a „pudli"-ról, azaz a
földre terített rongyról.

A kereskedő mond valamely árat, a mire az ősz vevő igen-
Iőleg bólint a fejével, a mi tudvalevőleg arabusul annyit jelent, hogy:
igenis nem. Most erre a vevő mond árat, a mire viszont a keres-
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kedő mondja: ,,jok", azaz hogy: nem. Végre elkezd mindakettő
beszélni, később kiabálni, végre kiabálva gesztikulálni. Azt hinné
az ember, hogy most menten egymás fejéhez vagdossák a vitás
árúczikket, olyan dühösen vitatkoznak annak kitűnősége és felül-
mulhatatlansága fölött az egyik oldalról, másrészről pedig annak
minden kritikán alól álló mizerábilis mivolta felől. Mintegy húsz
percznyi alkudozás után, miután mind a tíz hagyma gondosan
megvizsgáltatott, súlyra, szagra és nagyságra nézve egyaránt, végre
megállapodásra jutottak: a „kundsaft" magához vészen három
darab hagymát, fizet értők egy piczike kis rézdarabot, méltóság-
teljesen fölemelkedik, meghajlik, megérinti a homlokát és odább
megyén a — rizskereskedőhöz.

Persze a procedúra ismét elől kezdődik. — — —
A nagy kínálatban engem is elragadott a bevásárlási kedv.

Nem akartam eltávozni Arábiának híres piaczárói a nélkül, hogy
valami benszült terméket ne vigyek magammal. Valami eredeti
hedzsászi arab emléket akartam vásárolni. Választásom a következő
„dsiddahi kiviteli productumokra" esett: vettem egy szép nargiléht,
egy darab fezét, a mely magasságra nézve megszégyeníthetett
volna akármilyen czilindert; vettem továbbá egy ,,mángál"-t, a
melynek a parazsat tartó alsó része valamint a borítófedele szépen
cisellirozott „arabeskekkel" volt díszítve, tetején a félholddal.
Vettem továbbá kacskaringós orrú sárga papucsot, meg egy töké-
letes török kávéskészletet, a mely állott a kávédarálóból, hat darab
fületlen apró kávéscsészéből és a kávéfőző-ibrikekből. Képzeletben
már láttam magamat, a mint odahaza guggolok a kis bokharai
szőnyegemen, előttem a nargiléh rotyogó üvege, az izzó szénnel
töltött mángál, lábamon a sárga papucs, fejemen a fez, kezemben
a kávés szilke a mokkával. Képzeletem olyan élénk volt, hogy még
a — háremet is el tudtam magam körül képzelni és lábaim már
fájni kezdettek a rajtuk való üléstől. Öntudatomat természetesen
az emelte leginkább, hogy mindez „originális" és „hamisítatlan
valóságos hedzsászi arab gyártmány és productum".

A mint azonban a hajóra érkeztem, hirtelen vége szakadt az
Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 26
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én arab illúziómnak. A hajónkon talált dzsiddahi consulunk volt
az, a ki ezeket szétrombolta. A minő jótevő szellemek ezek
a consul urak ott a messze távolban, éppen olyan kegyetlen illuzió-
rontók sok más tekintetben. Ügy történt most is. A consul kérlel-
hetetlen őszinteséggel és nagy szaktudással a következőket bizonyí-
totta rá az én „hamisítatlan és originális" dzsiddahi emlékeimre:
A kávé nem arab, hanem igenis ceyloni termés, a mely csaknem a
felével olcsóbb és kétharmaddal rosszabb, mint az igazi mokkakávé;
a kávéfőző-készüléket közvetlenül — Alexandriából hozzák, kivévén
a szilkéket, a melyek tényleg nem Alexandriából, hanem — Pfib-
ramból, Csehországból származnak. Ugyaninnen való származású
az „arab nargiléh"-nek az üvege, míg ellenben a hosszú szára
Marseilleből származik, a mely város köztudomásúlag nem Hed-
zsászban, hanem Dél-Francziaországban fekszik. A fezemet ellen-
ben, valamint a kacskaringós orrú sárga papucsaimat egyenesen
— Wienből szállították Dzsiddahba; az izzó parazsat tartó „mángál"
pedig — Malta-szigetén látta meg a napvilágot először.

Nagyobb bizonyság kedvéért a consul úr szives volt mind-
ezeken az árúczikkeken az illető gyárak jelzéseit megmutatni, a
melyek az „arab emlékek" rejtettebb helyein voltak ugyan alkal-
mazva, de azért nagyon félreismerhetetlen módon.

Bőven kárpótoltuk magunkat a dzsiddahi fekete kávéval, a mely
határozottan felülmúlja a bármely más vidéken főzött kávét. A dzsid-
dahi kávéházakban kapható fekete kávé összehasonlítlanul jobb a
görög és török szigetek kávéházaiban főzött kávénál is. Az arabok,
úgy látszik, méltányolják is kávéjuknak ezt a kitűnő voltát, mert
a nap nagyobb részét a kávéházakban töltik. Már korán reggel
beülnek a helyiségbe, letelepszenek a gyékényre és kezdik a kávé-
szürcsölést és a nargiléhszívást. Sakktáblán kívül a helyiségben
nincs semmi szórakoztatási eszköz. Sem újság, sem biliárd, sem
kártya; még a hagyományos „Fliegende Blatter", vagy a rettenetes
„Buch für Allé" sem kapható a kávéházban. Társalgást meg éppen-
séggel nem folytatnak. Szótlanul ülnek és érdeklődő figyelemmel
hallgatnak a vizespipájukban — a nargiléh-ban — rotyogó víz
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egyhangú szörtyögésére. Legfeljebb annyi szórakozást engednek
meg maguknak, hogy a pipa üvegében lévő vízbe apró darabokra
tört tojáshéjat tesznek és a szívás által mozgásba jött vizén tán-
czoló tojáshéjdarabok mozgásaiban gyönyörködnek órák hosszat.

ARAB MENYECSKÉK.

Van egy európai modorban berendezett kávéház is az idegenek
számára, melyet a Dzsiddahban fekvő török garnison tisztjei is sűrűn
látogatnak. Az ebben a kávéházban érvényesíthető szabadalmak
azonban már tisztán keletiek. így például, ha a tiszt uraknak kissé
szoros a csizmájuk és a biliárdozásban alkalmatlanná válik, akkor
egyszerűen lehúzzák és játszanak — mezítláb; a harisnya ugyanis
a tiszt urak adjusztirungjában nem okvetlenül megkövetelt ruhadarab.

26*
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A kávén kívül az arab és török édességeknek sokféle válfaja
kapható. így például halva, rahatlukum, sorbet, dulcsásza, még pedig
kitűnő minőségű, a minő talán csak Szíriában, — az édességek
tulajdonképpeni hazájában — kapható. Az árak pedig rendkívül
olcsók, így például öt csésze kávéért, egy csomó édességért, a
melyekből az ember tetszés szerinti mennyiséget fogyaszthat el,1

fizettem körülbelül harmincz fillért. — — —

Igen érdekes látnivalója Dzsiddahnak az Éva sírja. A város
északi kapujától mintegy tizenöt percznyi távolságra, de már az arab
sivatagon, körülbelül hatvanöt-hetven lábnyi hosszúságú és tíz láb
szélességű kerítéssel ellátott helyiség áll, a melynek az egyik végére

— a fejnél — magasabb torony van építve, a másik végére
— a lábnál — ennél alacsonyabb, a közepén pedig gömbölyű
kupola. A kellő baksics lefizetése után az ember beléphet a szent
helyre és magasra nőtt dudvával benőtt hosszú halmot lát maga
előtt, az Éva sírját. Egy második baksics lefizetése után be szabad
lépni a sír közepén fekvő kupolába, a hol alacsony szoba köze-
pén zöld posztóval, a szent színnel bevont oltár áll, körülötte
széthúzható függönyökkel. A függöny mögé való betekintés már
körülményesebb czeremóniákhoz van kötve. Mindenekelőtt le kell
szúrni a harmadik —• baksicst, aztán le kell húzni a „sarukat",
meg kell mosni a kezeket és aztán háromszor meghajolni kelet
felé. A kupolában őrt álló imám ezalatt fennhangon imádkozik, azután
nagy ünnepélyességgel szétvonja az oltár függönyeit. Az ember
benéz a szent helyre és megpillantja a sűrű — sötétséget. Egyebet
még nagyítóüveggel sem lehetne kivenni, miután a sötétségen kívül
a függöny mögött éppenséggel semmi sincs. Ellenben búcsúzáskor
negyedszer is meg kell fizetni a baksicst az ájtatos élvezetért.

Úgy arab földön, mint a török területen az embernek minden
perczben alkalma nyílik a baksicscsal közelebbről megismerkedni.
Ebben a tekintetben azonban úgy hiszem, hogy Szmirna — Nyugot-
Ázsiának ezen legfontosabb empóriuma — túltesz valamennyin.
Egy alkalommal partra szállva, a parton mintegy tíz-tizenöt lurkó,
fiatal és öreg, várta már a csónak kikötését. Kiszállván a hídra,
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a körben állók egyhangúlag kezdettek rá a hagyományos „baksics"
kiabálásra.

Tudtam, hogy abban az esetben, ha az egyiknek adok, addig
nem menekülök, míg valamennyinek nem adtam. Nem adtam tehát
egyiknek sem. El is maradtak tőlem, egy fiatal suhancz kivételével,
a ki árnyékként jött utánam, folyton hangoztatva azt a rettenetes
szót, a mely a Keleten járókat képes néha idegessé tenni: a baksicst!

BAKSICS !

Hogy megmeneküljek tőle, a markába nyomtam egy rézdarabot.
Még jóformán át sem vette a pénzdarabot, már kinyújtja a másik
kezét és ismét követeli, hogy: baksics! Adtam neki másodszor is;
elfogadja, kinyújtja a jobb kezét és azt mondja: baksics! Kíváncsi
voltam tudni, minő fokig emelkedhetik ezeknél az embereknél a
vérbe átment kunyoráló zsarolás; adtam tehát harmadszor is!

— Baksics! monda a legény olyan hangon, mintha most
kért volna tőlem először alamizsnát.
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Nem tudtam megállani, hogy rá ne üssek a botommal, any-
nyira bosszantott ez a példátlan szemtelenség. Nem használt semmit.
Ugyanazon hangon mint eddig, és mintha most pillantott volna
meg először, ismételte:

Baksics! Baksics! — — —

Dzsiddah kapuin kívül, a kőfalak árnyékában mozgalmasabb az
élet, mint benn a városban. Itt gyülekeznek ugyanis az induló karavá-
nok és itt táboroznak a megérkezettek. Különösen mozgalmas élet van
a zarándoklások időszakában, a midőn a mohammedán hitűek Ázsia és
Afrika legtávolabbi vidékeiről is ezrével zarándokolnak a szent
mohammedán városokba: Mekkába és Medinába. Mindkét városnak
Dzsiddah a kapuja, a hol a zarándokok összegyűlnek és meg-
pihennek, mielőtt folytatnák útjukat a közel fekvő szent városokba.
(Mekka és Medina közt a távolság mintegy harminczöt mértföld
lehet; a kettő közt — Mekkához közelebb — fekszik Dzsiddah.)

Evenként sok ezer meg ezer ájtatos ember zarándokol azokra
a szent helyekre, a hol a nagy próféta született és meghalt. Ezeket
a zarándoklásokat olyan híven megtartják minden évben, hogy az
arab költészet szerint: „Mekka az Izlam szive, a mekkai zarán-
doklás pedig a szívnek vérkeringése". Az izlam vallásának bár-
mely felekezetéhez tartozók üdvözítőnek és a muzulmán hitű ember
legszentebb kötelességének tartja legalább egyszer az életben Mek-
kába zarándokolni. Eljön valamennyi felekezethez tartozó mohamme-
dánus, a kik bár sok véres harczot vívtak és vívnak még most is
egymás ellen, de a Kábánál — a Szent Sírnál — mind egyformán
igazszívű muzulmánok. Itt, ebben a végtelen homokpusztában, a
hozzáférhetetlen elhagyatottságban, kiegyenlítődnek a villongások,
megszűnik a gyűlölet és csak egy eszme uralkodik, egy gondolat
fogja el a hivő szivét és lelkét: a vallásegyenlőség ideálja.

A mely pontján a földgömbnek imádják Allaht, onnan jönnek
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zarándokok Mekkába, legyen az a pont Afrika belsejében, vagy a
Hátsó-Indiai szigetek legtávolibb zugában.

A Nyugot- és Kis-Azsiából jövő zarándokok fő gyülekező-
helyeinek egyik legfontosabb pontja Damaszkus; a Sziriai partokról
és a Törökországból jövők mind Damaszkusban g}'rülekeznek. Ez a

INDULÁS MEKKÁBA.

karaván hozza egyszersmind a mekkai serifnek azt az évi aján-
dékot, a melyet a szultán küld és a szent zöld abroszt, a „Máh-
mál"-t a szent próféta sírjára.

Kairóban gyülekeznek az Algír, Tunisz, Marokkó és Egiptom-
ból jövő zarándokok, a kik az egiptomi khedive ajándékát hozzák
a serifnek és az aranynyal hímzett „Kisve-"t a Kábára. A Sziriai
partokról és az Egiptomból jövőknek erős katonai fedezetük van,
oltalmul az arab sivatagon portyázó beduinok, oroszlánok és saká-
lok ellen.

Irán felől jönnek a középázsiaiak és a kaukázusbeliek; Bom-
bayban és Calcuttában az elő- és hátsó-indiaiak gyülekeznek. Mada-
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gascar szigetén és Sansibárban az afrikai partokról és Afrika bel-
sejéből jövő zarándokok, kiknek néha kétévi kín- és gyötrelemteljes
küzködésbe kerül a Kába meglátogatása. Valamennyien azonban
Dzsiddahban gyülekeznek, tekintet nélkül arra, hogy a szárazföldi
úton jöttek-e a forró sivatagon keresztül, avagy pedig a veres-
tengeri úton. Hogy micsoda pihenés vagy üdülés vár reájuk ebben
a sivár, kiaszott, víz-szegény városban, a mely maga sem egyéb,
mint a homoksivatagra épített ház-conglomerátus, azt már láttuk.
Hiszen még a vízben is szűkölködnek a szegény meggyötörtek,
mert a kufár dzsiddahiak csak drága pénzért adják nekik az ivóvizet.

Krémer, a ki hosszabb ideig élt a mohammedán hitűek között
és Mekkában is tartózkodott, igen érdekes képét nyújtja a zarán-
doklásnak és a Mekkában lefolyó vallásos szertartásoknak.

Mielőtt Dzsiddahból elindulnak Mekkába, megteszik az elő-
készületeket a hosszú útra és a szent város kapuinak átlépésére.

Dzsiddahban ugyanis magukra öltik az előírt szent öltönyt: az
ihrámot, a mely egyetlen darab durva szőrcsuhából áll s mezte-
lenül hagyja a karokat meg a lábszárakat. Ebben a ruházatban
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teszik meg a tíz-tizenkét napig tartó utat a tikkasztóan forró siva-
tagon Mekkáig.

Leírhatatlan nélkülözések között Mekkába érve, nem kezdhetik
el mindjárt a szertartások hosszú proceszusát, hanem néha hetekig
is ott kell tartózkodniuk, a míg tulajdonképpeni czéljukat — a
szent sír meglátogatását — elérhetik. Hogy a ravasz és kapzsi
mekkaiak mennyire kiaknázzák és kizsákmányolják az ájtatoskodók
ott tartózkodását, az gondolható.

Az asszonyoknak csak egyetlen egy napon szabad a szent
sír meglátogatása. De már napokkal előbb gyülekeznek ezen hely
körül, a gyermekekkel együtt. Látogatásuk után nagyon szükséges
a szent sír gondos tisztogatása, a mely czélra a vizet a „Zem-
Zem" nevű szent kútból merítik. A mosogatóvíznek egyetlen cseppje
sem vész kárba. Üvegekbe és korsókba fogják fel és elviszik
magukkal haza, mint univerzális gyógyszert mindennemű betegségek
ellen.*

Mikor aztán elvégezték az ájtatos szertartások valamennyiét
és készülnek indulni hazafelé, akkor kezdődnek a tulajdonképpeni
küzdelmek. A hetekig tartó koplalás és sanyargatás és a zsúfolt
összehalmozás következtében elgyengült emberek közé beüt a
betegségek pusztító angyala, a mely iszonyúan megtizedeli a sze-
gény vándorokat. Legborzasztóbban pusztít közöttük a cholera, a
zarándokoknak úgyszólván specifikus betegsége. Krémer szerint
legborzasztóbban akkor dühöng, a mikor Mekka elhagyása után
ismét nagy tömegekbe verődnek össze.

„Dul-Higgáh 8-ik napjától 10-ikéig mintegy százezer ember szo-
rul rémségesen szűk helyre össze; egészségesek, betegek, elő-
kelők és koldusok, nők, férfiak és gyermekek összevissza keverten.
Az izzó nap perzselő forrón süt le a meztelen tagokra és fejekre,
éjjel pedig dideregnek, miután aránylag csak nagyon kevés sátoruk
van. Az ivóvizük piszkos, keserű és sós; csupán a legnagyobb

* Ugyanezt láttuk Benaresben is, Elő-Indiában, a honnan a Gangeshez zarándokolt
hinduk szintén drága ereklyeként viszik magukkal üvegekben a szent folyó vizét és a
szent tehenek vizeletét.

Űr. Gáspár F.: A föld körül. IV . . 2 7
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fokú őrjöngés, a melyet az arab írók ecsetelnek, tudja a kimerült
idegeket és szervezetet még némileg fenntartani. Ekkor megkezdőd-
nek az áldozat-hozás ünnepei. Ezer meg ezer áldozati állatot, több-
nyire berbécseket és tevéket mészárolnak le; átvágják az állat
nyakát s aztán érintetlenül hagyják. Csak a szegények vágnak le
húsdarabokat, melyeket a napon vagy a forró homokon történt meg-
szárítás után útravalóul visznek magukkal. A völgy egész területét
elborítja az állatok holttestei és feláztatja a kiömlött vér s olyan
irtózatos bűzös párolgás lebeg fölötte, hogy szandalfából készített
fáklyákat, mirrhát meg gyantát kell szakadatlanul égetniök, hogy a
mefitikus bűzös kipárolgással telt levegőt némileg eltűrhetővé tegyék."

Az ünnepély végén vad orgiákat csapnak és a legzabolátlanabb
módon élvezik a kínálkozó élvezeteket minden elképzelhető irányban,
kárpótlásul az eddigi küzdésekért és nélkülözésekért.

Ha már most ezek az ünnepek nyár derekára esnek, akkor
nincs kizárva, hogy tartós eső hull le a holttestekkel a szó szoros
értelmében elborított talajra.

Ezzel aztán meg van adva a cholera keletkezhetésének utolsó
föltétele, a mire megkezdődik a zarándokok között a — meghalás!
„Sok ezer meg ezer ember marad a szent völgyben örökre; a
többi pedig ész nélkül menekül a dögleletessé vált szent helyről."

De mennyien pusztulnak el azon a leírhatatlan nehéz úton,
a míg távoli hazájukba érnek! Mennyi hull el a rabló beduinok
támadásai alkalmával, a tenger viharjaiban, az oroszlánok és tigri-
sek karmai között! — — —

És egy évvel később elölről kezdődik a nagy hit-tragédia.
Ismét ezerén válnak a hit mártírjaivá. Miért? „Labbek álláhommá!" —
A Te dicsőítésedre, óh nagy Isten! — — —
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ADEN.

Ennek a mi édes anyaföldünknek van egynéhány pontja, a
melyek a kérdések egész sorozatát ébresztik fel bennünk; embe-
rektől lakott földrészecskék, a melyek valóságos rejtélyként állanak
előttünk.

Hogyan költözhettek ide emberek ? Mi okból telepedtek ide
egész néptörzsek ? És miért éppen erre a helyre, a melyen nem-
csak a megélhetéshez, hanem a tengődéshez megkivántató legele-
mibb szükségletek is csaknem tökéletesen hiányoznak? A hol az
élet nemcsak létért való küzdelem, de küzdelem a természet vég-
letei ellen is.

Miért telepedtek éppen itt meg, holott az ősidőkben megesett
eredeti vándorútjuk alatt csak valamivel odább, jobbra vagy balra,
északra vagy délre nemcsak viszonylagosan, hanem feltétlenül is
sokkal kedvezőbb talajt találtak volna és a hol nyomorult létükért
való küzdelmüknek egy századrészével százszorta könnyebb élet-
módot folytathatnának? . . . -

Mi hajtotta például a szamojédet, az osztyákot, a csukcsot
éppen Észak-Szibiriának, Grönlandnak vagy a Behring-szorosnak örök
hóval fedett végtelen jégsivatagjaira, a hol az évnek nagy részén
még a napot sem látja az alacsony és szűk szemhatáron; a hol éveken
keresztül nem hánthatja le magáról az élete koczkáztatásával elej-
tett állat bőrét, a kénesőt is megfagyasztó, dermesztő hidegben.
Mi hajtotta innen is tovább, még feljebb északra, a hova még

27*
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egyetlen társa, hű kutyája sem követhette többé? Miért költöztek
ezek az emberek az örök jég, az örök sötétség hónába ?

Mi vezette például a pecserét a Tűzföld kopár sziklaszige-
teire, a hol nincs bokor, a melynek ágaiból' bármilyen nyomo-
rúságos odút építhetne magának, a hol nincs állat, a melynek bőrével
csak némileg meg tudná védeni csecsemőjét a dermesztő hideg ellen';
a hol nincs darabka fa, a melyen a vízre szállhasson, hogy
egyedüli táplálékára, a halra vadászhasson, hanem a parton; kell
megvárnia, míg a hullámok dobnak ki egyet-egyet élettelen állapotban.

Mi kötötte a szuahélit, a szudánit, a vándor arabot Afrikának
és Ázsiának forró, végtelen homokpusztáira vagy tűzhányó krá-
terek kihűlt üregébe, a hol köröskörül mértföldekre nincs egy szál
fű, egy csepp víz és az évenkint egyszer hulló esővizet drága
kincsként kell őriznie kőmedenczékben; a hol nincs egyéb, csak
izzó, forró homok, vagy kopár szikla mindenütt, a meddig a szem
ellát; a hol egész éven át megszakítás nélkül kínosan éget a per-
zselő napsugár ? • •

Miért költöztek ezek ide ? Miért telepedtek éppen erre a helyre ?•
Hiszen az osztyák, a szamojéd néhány száz mértfölddel lejebb gond-
talanul megélhetett volna a Jeniszei vagy Lena folyók partjain.
A pecsere valamivel feljebb buja mezőkre, ezrével kóborló nyajakra
talált volna és halakban dús folyók partján talált volna hajlékot.
A szudáni valóságos paradicsomot talált volna a Nílus partján,,
éppen úgy, mint a jemeni arab — Boldog-Arábiában.

Miért költöztek tehát mégis ide ? Miért élnek itt és nem amott ?
Ki tudná ezt megmondani? Ki tudná megfejteni ezt a rejtélyt?

A ki először látja Adent, Arabia délnyugoti csúcsának szikla-
fészkét, önkénytelenül jön ezekre a gondolatokra és öntudatlanul
teszi fel magának ezeket a kérdéseket.

Amint már első ízben láttuk, az egész környék szaggatott és
számtalan hasadéktól csaknem barázdákba tépett, kopár fekete szikla-
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tömegekből áll, a melyeknek helyenként csaknem függőlegesen mere-
dek oldalait fű és fa helyett kihűlt lávamaradék és omladozó szikla-
törmelék borítja. Az egymásra tornyosult sziklatömegekből messzire
láthatólag nyúlik ki a Dzsebel-Shamsham sziklafok, a melynek ezer-
nyolczszáz láb magas csúcsa mintegy panaszként nyúlik fel az ég
felé; Óh Allah, hogy tudtál ily kopárnak, ily sivárnak teremteni!

Ugyanezt mondhatná az a néhány szegény kecske is, a mely
a meredek sziklafalon kapaszkodva — legel; hogy követ esznek-e
vagy homokot, azt nem lehet tudni, de füvet bizonyosan nem, mert
abból nincs ott egyetlen szál sem.

Ázsia körüli utunkon tapasztalt bibliai gyűjteményünk érdekes
példánynyal gazdagodott Adenben. Eddig ugyanis a következő
biblia-történeti emlékeket láttuk: a Veres-tenger északi részén, még
a suezi csatorna vidékén, láttuk a Sinai hegyet; a Dzsebel-szoros
északi részén mutatta arab kalauzunk azt a helyet, a hol a zsidók
száraz lábbal keltek át a Veres-tengeren; Dzsiddahban, a Medinába
vezető úton mutatták az Éva anyánk sírját; Ceylon szigetén,
Colombo és Point de Gallé között mered az égnek a Pidurutalla-
galla hegycsúcs, a melynek tetején még látható (?) Ádám ősapánk
lábnyoma, a midőn a paradicsomból kiűzték (inde nomen: Adam's
Peak, Ádám csúcsa) és végre Adenben láttuk Káin sírját.

Az összes hagyományok között talán egy hely sem felel meg
annyira a helynek, a melyhez a hagyomány fűződik, mint az adeni
szirtekhez kötött hitrege. A népmonda szerint ugyanis Adenben,
egy egykori kráter szájában van a testvérgyilkos Káin eltemetve.

Ettől a földrésztől a természet megtagadta legparányibb aján-
dékát is. Egyetlen bokor, egy fűszál mértföldekre nem látható;
patak vagy tó tökéletesen ismeretlen. Ha ez a pont a földgömbnek
bármely más részén volna, bizonyára lakatlan vad pusztaság
lenne még most is és ha valamely eltévedt utas vagy [karaván
átlépte volna a határait, átkozva hagyná el azonnal a természetnek
ezt a legmostohább gyermekét.

Ezen a helyen azonban, a Kelet és Nyugat közti forgalomnak
legmozgalmasabb pontján ez a sziklafészek olyan jelentőségre emel-
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kedett, a minőre csakis az angol nemzet bámulatos tapintattal és
éleslátással kiszemelt pontjai emelkedhetnek. Adenre olyan nagy
súlyt fektetnek az angolok, hogy „Indiai Gibraltar"-nak nevezték
el. Tekintve azokat az erődöket, bástyákat és ütegeket, a melyeket
nagy erőmegfeszítéssel és sok millió árán építettek a kiszögellő
hegycsúcsokra és a tengerbe mélyen benyúló szirtekre, a nevét meg
is érdemli.

Már a középkorban is fontos kereskedelmi központként szere-
pelt ugyan Aden, de amikor Kelet-India mindinkább szoros viszonyba
lépett Angliával, Aden jelentőségében még nagyobb változás történt,
különösen a mikor a gőzhajók forgalmával, még inkább azonban
a suezi csatorna megnyitása után, az Indiák és Anglia közötti óriási
közlekedés ezt a középpontot nélkülözhetetlenné tette. Erre a czélra
Adent már fekvése is mintegy praedestinálja.

Hogy Anglia hogyan szokott eljárni gyarmatosítási terveinek
kivitelében, azt mutatja Hongkong, Capetown, Gibraltar, különösen
pedig ez az „indiai" Gibraltar. Tudniillik nem kíméli az embereit,
még kevésbbé a millióit és egy-két év alatt homokpusztákra épít
városokat és sziklafokokra pánczélos tornyokat.

Közvetlen az angol uralom előtt az egykor hatalmas Aden
ismét csak elhagyott arab falu színvonalán állott. A kopár sziklák
kiaszott és lávától fedett völgyei között alig élt néhány száz benn-
szülött, a kik halászattal és tengeri rablással szerezték mindennapi
kenyeröket, a mely bizony meglehetős fekete lehetett, tekintve az
akkori gyenge hajózási viszonyokat. A mióta azonban az angol
lobogó leng a bástyákon, Aden rohamosan emelkedett és néhány
évtized alatt a kereskedelem és közforgalom egyik legélénkebb pont-
jává fejlődött.

A hajóközlekedés nagyon élénk. Évenkint ezer meg ezer hajó
érinti a kikötőt, a melyek néhány napot kénytelenek ott tölteni
részint az árú be- vagy kirakása miatt, részint pedig a szén- és
élelmi készlet kiegészítése végett.

Legelső sorban ez a hajóközlekedés volt az, mely Adennek
tulajdonképpeni kikötőjét — Steamer Point-ot — létrehozta, a mely
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a várostól széles öböl által elválasztva, csak keskeny földnyelv útján
áll összeköttetésben. A szürkés-fekete lávától fedett sziklaparton
félköralakban terül el a nagyobbára európaiak által lakott kikötő.
A szép fehér falú házak köröskörül szellős oszlopcsarnokkal körül-
véve, félköralakú egyetlen hosszú sorfalat alkotnak. Egy második
sorra már nem volt hely, mert már ebben az egy sorban is a
házaknak nagyobb része közvetlen a sziklák aljára van építve.
A házak nagyobbára raktárak, consulátusok és szállók, a mint
egész Steamer Point nem egyéb, mint óriási rakodóhely.

Az a temérdek árú, a melyet Adenből a földgömb minden
részébe szétküldenek, Arabia belsejéből kerül ide. Hogy milyen
bámulatosán ügyes gyarmatosítók az angolok, mutatja már az is,
hogy az a tömérdek árú, a melyet eddig Arabia különböző kikötőin
küldöttek ki az országból, mint pl. Hodeidán, Mokkán és Dzsiddahn,
az most csaknem kizárólagosan Adenen megyén keresztül.

Úgy Steamer Pointnak, mint Adennek legérdekesebb látnivalója
maga a lakosság. Sajátságos keverékben együtt láthatók itt a fekete
néptörzseknek számos válfajai, a melyek a hosszabb együttélés folytán
kissé összekeveredve, tarka és érdekes néptipusokat hoztak létre.

A lakosság zöme a szomszéd afrikai partokról átszármazott és
még most is átvándorló szomálikból áll. Ezek után számra nézve
az arabok következnek, továbbá kelet-indiai mohamedánusok és
hinduk, főképen baniánok, továbbá parszik és zsidók.

A szomálik feltűnnek az első pillanatra. Tagadhatatlanul ők a
fekete törzsek legszebb válfaja és európai ízlés szerint itélve is
számos feltűnően szép férfiút és nőt láthatni közöttük. Sem a szu-
dánok, sem az abissziniaiak nem hasonlíthatók hozzájuk. Gyönyörű
idomú, karcsú, széllesvállú, magas alakok, plasztikusan szép tagokkal.
A fej hosszúkás, az arcz intelligens kifejezésű, a szemek villogok,
az orr keskeny, az ajkak alig duzzadtak és minden élő emberek
között a szomáliknak van a leggyönyörűbb, hófehér fogsoruk.

Legfeltűnőbb azonban a hajviseletük, a melyen az első pillanatra
ezer fekete közül meg lehet őket különböztetni. Ugyanis az eredetileg
szénfekete göndör hajzatot, a mely kibontott állapotban leér a hát
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közepéig, vastagon bekenik oltatlan mészszel és néhány nap alatt
a kivánt czélt elérik. Tudniillik a haj világos színt kap és az ember
fekete testű négereket lát aranysárga vagy szőke hajjal.*

Különösen értelmes és rokonszenves [külsejűek a fiatal szomáli
gyerekek, a kik közül néhány tuczat méhrajként vette körül hajón-
kat. Hihetetlen ügyességgel eveznek parányi kis kanuikban, melyeket
sütőlapát alakú kis evezőkkel hajtanak s vizi madarakként repülnek
ide-oda a víz szinén.

A vízbe dobott penny-darab után tuczatszámra ugrálnak ki
csónakjaikból a vízbe, mint a megriasztott békasereg a tó partján.
Dulakodásuk nem látható ugyan a víz fenekén, de mutatja felettük
a víz színének felkavarása, hogy minő tusa folyik ott lenn a parányi
rézpénz felett. Egy perez eltelte után valamennyi fenn van ismét
és a szerencsés találó a győztes diadalával mutatja fel a talált kin-
cset, a mefyet aztán rögtön bedug a természettől kapott bugyellárisába
(miután más nincs), a szájába. Ellenben a hidalgó megvetésével
dobja a hajóra, ha a vélt penny-darab helyett — fületlen matróz-
gombot hozott fel a tenger fenekéről. • .

A vízből felbukva ismét megindul a hajsza. Kanuikkal paj-
kosán egymásnak rohannak, felfordítják a csónakjaikat, birkóznak
a vízben és egy perezre meg nem szűnnek kiabálni; „ho-up, ho-up;
have a dive; ho-up, give a penny; have a dive, ho-up!"

Eddigi utazásaink alatt sehol sem találtunk ilyen rokonszenves,
csinos és tiszta gyermekeket. Minden tolakodás és kunyorálás nél-
kül, csupán a kíváncsi és az idegenben feltétlenül bízó gyermek
naivságával árnyékként követik az embert lépésről-lépésre, vendéglőbe,
üzletbe és a konzulhoz, miközben folyton magyaráz, mutogat
és legyez a hat-hét esztendős kis tökmag. Nem kér, csak paj-
kos kifejezésű, mosolygó szemeivel igyekszik annak a bajuszos-
szakállas, fehér arczú idegennek a szivét meglágyítani, illetőleg a
tárczáját megnyitni.

* Hogy mi czélból festik a szomálik a hajukat sárgára vagy szőkére, helyesebben:
mi czélból kenik be a hajukat oltatlan mészszel, azt bőven elmondottuk a III. kötetben.
Ugyanott egy s más részleteiben bővebben ismertettük Adent és Steamer-Pointot.
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A szomáli nők, kivált a fiatal leányok, szépségre nézve, külö-
nösen a gyönyörű idomú alakot tekintve, fölülmúlják a férfiakat is.
A női mozdulatok és a járás bájos kelleméről nem képes az ember
magának tökéletes fogalmat alkotni, a míg a szomáli nőt nem látta.
A mozdulatai ruganyosak, a lépése könnyed, csaknem elegáns és
öntudatlanul kaczér. Sajátságos viseletük a domború mellett és a
karcsú derekat nagyon előnyösen tünteti fel. Az öltözet egy szál
alsószoknyából áll, mely számos redőben hull le a csuklóig és
úgy van a csípőkön felgöngyölve, hogy annak az idomait — külö-
nösen járásközben — az európai ízlésnek megfelelően tünteti fel,
tudniillik kissé túlzottan domborúan. A felső test rikító tarka szö-
vettel fedett, de csak félig, miután az inget ferdén, csak az egyik
vállra vetve viselik, a mi bizony elég kaczér.

Magától értetődik, hogy ékszerekkel dúsan vannak díszítve,
kivált a fiatal leányok. A fiatal leány nem is képzelhető legalább
is két kilogram súlyú ékszer nélkül. A nyakon, a fel- és alkaron,
a lábszáron és a lábujjakon hüvelyknyi vastag gyűrűk és karpere-
czek, tojásnagyságú borostyángömbök és faragott szántálgombok
vannak megerősítve. Kezük és lábuk parányi, rózsaszínűre festett
körmökkel és tenyérrel. A szomáli nők különben is nagyon nyájasak,
kedvesek és víg természetűek. Kár, hogy túlságos mértékben hasz-
nálnak valami penetráns illatú olajat (a szántálfáét), a mely illatról
már messziről meg lehet érezni a szomáli nő közeledtét.

A mi pedig a vén szomáli nőket illeti, hát — brr! az borzasztó.
Steamer-Pointban láttam egy ilyen fogatlan vén banyát, a kiben
megtestesülve láttam a női rútságnak mintaképét. A festő bátran
használhatta volna mintául az ördög nagyanyjához. És ez a boszor-
kány, a rútságnak ez a prototípusa, alig negyven éves nő volt.

Ámbár a forróság rettenetes, mondhatni tűrhetetlen, azért az
utczákon és a tereken, különösen a Steamer Point és Aden közötti
úton élénk a közlekedés; kivált naplemente után.

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 28
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A tevekaravánok úgyszólva egyetlen lánczolatot alkotnak, itt-ott
tarkítva a gyorslábú szamarak, öszvérek és gyönyörű arab paripák
által. Sajátságos benyomást okoznak a tevekaravánok. Mintegy
száz-százötven czammog néha egymásután öt-hatszáz kgr. teherrel,
a mi nagyobbára kávéból, rizsből, szőnyegekből, de leginkább gyan-
tából s tömjénből áll. A tevék, a melyek látszólag egy perezre meg
nem szűnnek a kérődzéssel, bámulatos könnyűséggel haladnak az
óriási teher alatt.

A pihenő tevekaraván — általánosságban tekintve -— festői
látványt nyújt. De nem az egyes teve. Ez a „sivatag hajója" igazán
nagyon csúnya állat. A teste idomtalan és a kopott fakó szőrrel
csak hiányosan fedett. Hosszú sovány nyakát félkörbe hajlítja és
vízszintesen tartja fel a magasba idomtalan fejét a lefityegő ajakkal,
mintha kíváncsian nézne maga körül hosszú szempillái alól.

De milyen egészen más, ha mozog. Lépésben komolyan és
nyugodtan halad, ügetése pedig a leggracziózusabb járás, a melylyel
állat mozog. Hosszú lábait olyan könnyedén, előkelőén emelgeti
mintha tetszelegni akarna és olyan gyöngéden érinti a földet, hogy
alig ver fel néhány porszemet.

Lovagolni azonban a teve hátán nem könnyű és még kevésbbé
kellemes. Először, mert rendkívül hevesen ráz; másodszor, mert az
embernek az egyik lábával folytonosan és erősen neki kell támasz-
kodnia az állat nyakának; harmadszor pedig, mert kissé nagyon —
magas az istenadta jószágja.

Érdekes az adeni angol huszárság — teveháton. Persze ezek-
nek a tevéi előnyösen különböznek a karaván-tevétől. Az állatok
gyönyörűen vannak tartva, „puczolva" és felnyergeive. Még pedig
kettős nyereggel, mert minden tevén két lovas ül. Éppen így gyakran
lehet látni ugyanegy teve hátán az előkelő urat, háta megett a tur-
bános inassal.

Ugyancsak az országúton a tevekaravánok mellett az európaiak
gyorsan futó cabjével és giggjeivel találkozunk. Többnyire az adeni
garnison tisztjei. A bakon rendesen az urak ülnek a ladykkel, a
kiknek láttára önkénytelenül támad a kérdés: ugyan honnan veszik
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ezek a bájos teremtések azt a hófehér, üde, friss arczszínt ebben
a mindent elperzselő rettenetes forróságban.

A ladyk a redőtlen fekete szoknyában és egyszerű fehér derék-
ban, szőke fürteiken könnyű kis szalmakalappal, igazán nagyon
csinosak. Hátul többnyire kelet-indiai inas ül, fején a festői redőkbe
csavart fehér turbánnal és karjait a vele született nyugalommal,
nem pedig a mi lakájmajmaink bárgyú, affektált méltóságával
keresztezve a mellén. - -

Jobbra és balra sűrűn követi egymást a tarka közönség. Par-
szik, fejükön a czilinderalakú, fényes süveggel, a bagrival, hosszú
fehér „ingben és szoknyában" ; az ing tulajdonképpen zubbony, a
szoknya pedig nadrág; csak a szabásuk olyan furcsa, hogy ingnek
és szoknyának látszanak. Továbbá négerek, szudán, abisziniaiak,
hinduk, malájok, szingalézek, valamennyien a tipikus és jellemző
hazai viseletükben. Továbbá harczias külsejű arabok, számosan
gazdag öltözetben és fegyverrel; kevésbbé harczias külsejű zsidók,
persze fegyver és kösöntyűk nélkül, hanem egyetlen szál hosszú
inggel és két szál hosszú hajtincscsel a halántékaikon. Továbbá
karcsú szomáli lányok és köpczös arab hajadonok, fejükön a drága
kincscsel — az ivóvízzel — telt alkorazzával és hindu lányok
gazellaszerű, könnyed, lebegő járással, gyönyörű ajkukon pajkos
mosolylyal. Aztán jönnek egy skót ezred csapatai zöld és szürke
koczkás rövid szoknyában és a tölténytartóról hosszan lelógó
lósörénynyel. Továbbá egy-egy szipoi-csapat, hatalmas, csúcsos veres
turbánnal, párosán ülve a szépen ápolt tevék hátán. És aztán ismét
a hosszú tevekaravánok, szótalanul, egykedvűen czammogó félmez-
telen hajcsáraikkal.

És ezt a tarka-barka közönséget, ezt a heterogén népséget a
csekély számú szipoi és bengál rendőr példás rendben tartja. Bámu-
latos az az „angol királli erél és tapéntat", melyet ezek a fegy-
vertelen rendőrök — ha csak a kurta kis fütyköst nem nevezzük
fegyvernek — kifejtenek. Czivakodás, verekedés vagy a kocsisoktól,
koldusoktól kifejtett zsarolás sohasem fordul elő.

Egy alkalommal visszatérőben valamely kirándulásról, kocsi-
28*
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sunk az előzetesen kikötött alku ellenére, a kiszabott díj kétsze-
resét követelte tőlünk. Hiába hivatkoztunk a kialkudott díjra, a
kocsis — egy ravasz szomáli — nem tágított.

— Look, sir, good horse, big horse, fine cab; bad street, very
hot; look sir, eight rupies very little; give sir sixteen rupies, look, sir.

A következő perczben már mellettünk állott a szipoi rendőr, a
kit eddig észre sem vettünk és rövid úton befejezte a vitát:

— Sir, fizessen nyolcz rúpiát (tizenhat helyett); te pedig Mo-
hammed add ide a számodat és takarodj. Mi megtettük a köteles-
ségünket és a mór — ment.

Legnagyobb fontosságú Aden az angoloknak hadászati szem-
pontból. Mint erősség éppen olyan bevehetetlen, mint Gibraltar, a
kikötőben horgonyozható hajóival pedig tökéletesen uralkodhatik a
verestengeri közlekedésen.

Semmi sem jellemzi jobban Angliának a gyarmatosítás terén
kifejtett pazar bőkezűségét, mint Aden világhírű víztartóinak (cisz-
ternáinak) rendbehozatala. Mint már említettük, Adenben és sok
mértföldre a város körül patak vagy tó nincs. Ha lenne is, elpá-
rologna a rendkívüli hőségben. Eső a nagy ritkaságok közé tartozik;
öt-hat évben egyszer esik. Ilyenkor néha a víz olyan tömegekben
hull, mintha földfeletti tenger zúdítaná le hullámait. Ez a víztömeg
az, mely Adent évekre ellátja vízzel, embereknek és állatoknak
egyaránt, minden czélra.

Ezen óriási víztömegek felfogására és fenntartására szolgálnak
a ciszternák, a melyek a maguk nemében páratlan, gigászi alko-
tású művek. Már a legmagasabb szirtcsúcsokon kezdődnek a be-
vágások, csatornák és vízvezetékek, melyek az esők víztömegét
felfogják és egyenesen a cisternákba vezetik. A cisternák oly
módon feküsznek egymás alatt, hogy először a legfelső sziklákba
vájt tartók télnek meg; a felesleges víz lezúg a szirteken s a fokon-
ként egymás alatt fekvő víztartókat tölti meg*.

A mi ottlétünk alkalmával valamennyi ciszterna színültig tele

Az adeni ciszternákról bőven emlékeztünk meg a III. kötet Aden czímű czikkében.
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volt, miután néhány nappal megérkezésünk előtt volt a nagy isten-
áldás; tudniillik öt év óta az első eső.

A legalsó ciszternák egyikéből kis vízvezeték szolgál nyilvános
használatra, a melynek vizét az őrt álló szipoiok felügyelete alatt osztják

AZ ADENI CISZTERNÁK.

ki, mivel egyetlen cseppnek sem szabad kárba veszni. Az áldást
osztogató csapokat egész nap körül veszik a tevekaravánok, teher-
hordók és a pajkos Fatimék meg Záharlák, a kik éppen úgy, mint
a mi Juliskáink és Katiczáink, víg csevegéssel és hangos sikon-
gással, meg az elmaradhatatlan szomszéd-szapulással órákat töl-
tenek el a kis alkorazza megtöltésével.
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A ciszternákon és az úgynevezett „botanical garden "-en kívül
(a mely hangzatos névvel azt a néhány liliputi pálmát és riczinusfát
tisztelik meg a ciszternák aljában), a város egyetlen pontja sem
mutat valami érdekes képet. A köröskörül égnek meredő szirtek
közé beékelt háztömegben negyvenezer ember él, nagyobbára arabok
és szomálik.

A házak többnyire aprók, omladozottak, alacsony lapos fedéllel,
a mely egyszersmind a hálószobát is képviseli. A hálószobák másik
része künn van az utczákon. Valamennyi ház előtt a tornáczon
könnyű gyékénypadok állanak, a melyeket éjjelre kitesznek az
utczákra. Ennek következtében éjjel alig marad az utczákon annyi
hely, hogy az ember éppen végigmehessen rajtuk. Éjjelre nem
maradhatnának az emberek a lakásaikban, mert az ott uralkodó
forróságot még a bennszülöttek sem tudják elviselni. ; '

A város délnyugati oldalán meglehetősen közel a központhoz,
áll a tűzimádó parszik temploma a „szent örök tűzzel" és ennek
közelében egy alacsony szirt sziklalapján a „hallgatás tornya", a
parszik temetője. A parszik tudvalevőleg nem temetik el a halottaikat
(mert megszentségtelenítenék az anyaföldet), sem el nem égetik őket
(mert ez tisztátalanná tenné a szent tüzet), hanem kiteszik a holt-
testet a magányosan álló sziklára, a hol a sasok és keselyűk néhány
óra alatt elvégzik az örök enyészet munkáját. , •

Már rövid tartózkodás után észre lehet venni, hogy az egyes tör-
zseknek mi a foglalkozása, mestersége vagy a társadalmi berendezé-
sükben fennálló rangfokozat. Az európaiak természetesen a mágná-
sok ; a parszik a kereskedők; az arabok és hinduk a közvetítők meg
alkuszok; a zsidók az iparosok. Talán Aden egyedüli hely a világon, a
hol az iparral és mesterséggel kizárólagosan zsidók foglalkoznak.
A kovács-, asztalos-, kőműves-ipart és minden más kézimunkát a
zsidók végzik el. Az achdamok végzik az alacsonyabb és „tisztá-
talan" munkát, tudniillik a mészáros és — hóhér mesterséget, a
mely két mesterség az arab előtt ugyanegy rangfokozaton áll.
A szomálik pedig, a mint már tudjuk, nem végeznek semmit; ők
a lazzaronik.
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Aden előkelősége, az európaiak, a tengerparthoz közel külön
városrészben laknak, a mely csupa oszlopcsarnokos, szellős és nagy
kényelemmel ellátott házakból áll. Az európaiak, anyagi jólétük
mellett, bizony vajmi örömtelen és egyhangú életet folytatnak ebben
a városban, a mely a legsivárabb, legkietlenebb pontok egyike az
egész földgömbön.

Nem kevésbbé örömtelen és egyhangú élete van az Adenben
tanyázó nagyszámú angol katonaságnak. A napnak nagyobb részét
— reggel 8-tól este 5-ig — a kaszárnyában töltik, melynek minden
szobája tágas, szellős terem. Valamennyi szobában, a közlegényeké-
ben épp úgy, mint a tisztekében örökös mozgásban van a „puncha".
A puncha tudniillik óriás nagy legyező, mely a szoba fedélzetének
egész hosszában van mozgathatólag megerősítve és ide-oda rángatása
által kellemes légvonatot idéznek vele elő a tikkasztó levegőjű szo-
bában. Minden helyiségben, legyen az az Union-club, üzlet vagy
kórház, mindenütt punchák vannak alkalmazva, a melyeknek örökös
mozgásban tartása a szomáli gyerekeknek legfőbb foglalkozása.

Jellemző az Adenben uralkodó forróságra, hogy a katonaság
gyakorlatai délelőtt csak a kora reggeli órákban tartatnak meg,
délután pedig csak naplementével kezdődnek. Napközben tétlenül
hevernek és el sem hagyhatják szobáikat, miután — saját tisztjeik
állítása szerint — az évnek bizonyos szakában akárhányszor meg-
történt már, hogy valamely katona végigmenvén az udvaron, holtan
rogyott össze a nap gyilkos sugarai alatt. —

A hajóra visszavezető utamban alkalom volt megismerkedni
Adennek még néhány érdekes alakjával vagy termékével.

Csaknem összeroskadva és az ájuláshoz közel az írtózatos
forróságban, holott egy lépést sem tettem gyalog, (gyalog járni
különben egész Ázsiában „not fair"), megkóstoltam két gyümölcsöt,
a mely természetesen nem Adenben terem, — hiszen, a mint
láttuk, itt még fü sem terem, — hanem a mely úgy, mint
minden ennivalót, legyen az bármily természetű, messze földről
hoznak Adenbe. Ez alkalommal kóstoltam meg először a pisangot
és a mangót. A Kelet tudósai mind e napig nem tudtak megegyezni
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abban, hogy ezen két gyümölcsfaj közül melyik volt az, a melylye
Éva anyánk az első bűn elkövetésére csábította Ádámot. Őszintéi
megvallva kár a fáradságért, mert ezen két gyümölcs közül bizo
nyara egyik sem volt. Fiúi tiszteletből is kötelesek vagyunk Ádán
apánkról annyi jó ízlést feltételezni, hogy ezekért a gyümölcsökéi'
határozottan nem áldozta fel a paradicsomot. A pizang alakra nézv
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olyan, mint az ugorka, a színe éretlen-narancssárga s az íze a;
összetévesztésig hasonlít a „ro.cks-drops" bonbonhoz. A mangó pedi;

olyan, mint az el lapított burgonya; a színe baraczksárga, a héj
vastag, mint a zöld dióé, az íze pedig — ízetlen. Legfeljebb ross;
sárgadinnyéhez lehet hasonlítani, a melyet terpentinbe mártottak
Mind a két gyümölcsnek megvan azonban az az előnye, hog}
hűsít és tekintettel a hőségre, a melyben ezeket a gyümölcsöké'
eszik, (s tekintve azt is, hogy más nincs), megmagyarázható, hog;5,
honnan ered a sok dicséret.
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A másik különlegesség, a melyet szintén Adenben láttam elő-
ször, imádkozó arab volt.

Közvetlen naplemente előtt a tengerparton haladva, érdekes,
csaknem festőinek mondható jelenet vonta magára a figyelmünket.
Egy vén arabs a kis fiával éppen esti imáját végezte a tengerparton,
a természetnek ezen fenséges templomában. Az egész ima látszó-
lagosan csupa testhajlongásokból és kézmozdulatokból állott. Minden
mozdulat azonban ünnepélyes, méltóságteljes és plasztikusan szép
volt. Az ismételt letérdeplés, mialatt homlokával többször érintette
a földet, a felemelkedés és aztán ismét a mély és lassú meghajlás,
mindez kimért, komoly, nyugodt és tiszteletet gerjesztő volt. Abban
a pillanatban, a mikor a Nap éppen a tenger színét érintette, ismét
letérdelt, kinyújtotta karjait és kezeit tenyérrel a nap felé fordítva
tartotta, mintha azt akarta volna kifejezni, hogy az ő földi szemei
nem érdemlik meg látni a lemenő Nap búcsúzó sugarait. — —

A mint az utolsó napsugár is letűnt a végtelen óceánnak
pirosas fényben rezgő sima tükrén, abban a pillanatban hangzott
fel a közeli mecset minarettjéről a muezzin vontatott imája: „La
Allah, il Allah"' és ugyan abban a pillanatban hangzott fel az
erődök bástyáinak egyikéről a piros frakkos- angol tüzér által elsütött
ágyú dörgése.

— — Mindenki a maga nyelvén dicséri az urat.
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COLOMBO.

Adenben a hajónkra hozott posta többek közt egy sürgönyt is
tartalmazott, a mely általános örvendetes benyomást tett mindnyá-
junkra. Ez a sürgöny ugyanis részben megváltoztatta a további
utitervünket, még pedig reánk nézve kellemes módon.

Eddigi utitervünk szerint ugyanis Adenből egyenesen Singa-
poreba, Hátsó-Indiának a legdélibb kikötőjébe kellett volna vitor-
láznunk egyhuzamban, minden más kikötő érintése nélkül. Mint-
hogy azonban éppen ez időtájt — tudniillik az éppen beállott dél-
nyugati monszun legvehemensebb időszakában — az Aden és
Singapore között fekvő négyezer tengeri mértföld hosszú út vitorlás
hadi hajón különben sem tartozik a nagyobbszabású gyönyörűségek
közé, képzelhető, hogy nem fűztünk túlságosan vérmes reménye-
ket a negyven-negyvenöt napra tervezett úthoz, keresztül az Indiai
Óceánon.

Ennyi időbe kerül ugyanis ez az út a legkedvezőbb körülmé-
nyek között is. Ha azonban a hajó az út folyamán előforduló
események következtében útjáról letéríttetik és nem a maiakkai
szoroson át jut el Singaporeig, hanem Sumatra sziget déli részének
megkerülésével kell ez utat megtennie, — a mi aránylag elég
gyakran történik meg •— akkor ötvenöt-hatvanöt napot is eltölt az
Óceánon, a míg eléri Singapore kikötőjét. Hogy azonban hatvan
napig tartó út nem tartozik az élvezetek legkivánatosabbjai közé,
az természetes.



COLOMBO 227

Képzelhető tehát a mi kellemes meglepetésünk, a midőn a
sürgönyileg jött parancs az eredeti utitervet — tudniillik Aden —
Singapore — megváltoztatta és Adenből Ceylon szigetére, Colomboba
kellett vitorláznunk.

De ha ez a sürgöny-parancs nem jött volna és ha mi Adenből
tényleg avval a tervvel vitorláztunk volna ki, hogy Singaporeig nem
érintünk más kikötőt, akkor is meg kellett volna tervünket változ-
tatnunk és Colombo kikötőjét felkeresnünk.

„Szerencsés" baleset következtében ugyanis korvettánk az Indiai
Óceánon súlyos havariát szenvedett. Csak a véghetetlen jóságú
Gondviselésnek, (meg a „Zrínyi" vasbordáinak) köszönhettük, hogy
a súlyos sérülés nem okozta a „Zrínyi" teljes tönkremenését.

Mint már fennebb említettük, utunk szándékosan, azaz terv-
szerűleg esett arra az időre, a midőn az Indiai Óceánon az erős
délnyugati monszun uralkodik. A hónapokkal előbb megesett kiszá-
mítás helyesnek bizonyult. Korvettánk csakugyan repült, száguldo-
zott a háborgó Óceánon. A szél egyenesen hátulról hajtotta hajónkat s
gyors iramlásában ropogva és recsegve emelkedett hol magas hullám-
hegy tetejére, hol lesülyedt a tátongó mélységek örvényébe. Az ár-
boczokon csak kevés vitorla volt kifeszítve, mert különben nád-
vesszőként törtek volna le a monszun nyomása alatt. Még így
is — a kevés vitorlával — minden árbocznak a nyujtványait,
mint például tereb- és peremrudakat a rendes kötélzeten kívül még
más kötelekkel kellett megerősíteni. Megkisebbíteni a vitorlázatot
nem lehetett, mert egyenlő gyorsasággal kellett száguldanunk a
hullámokkal. Ha a „Zrínyi" valamely akadály következtében kény-
telen lett volna menetét meglassítani, akkor a folytonosan utánunk
hömpölygő hullámok elborították volna fedélzetét és kiszámíthatatlan
kárt tettek volna a hajóban. A kormánykeréknél állandóan hat
markos matróz állott; minduntalan résen kellett lenniök, hogy az
oldalról jövő hullámokat kikerüljék és hogy a hajó tatjával fordul-
janak nekik. . •

A sötét éjszakák még nehezebbek voltak. A háborgó tenger
örökös mennydörgését túlharsogta az égi viharok rettenetes menny-
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dörgése. A villámlás néha másodperczekre megvilágította a tengert;
közvetlen közelünkben az törzs-vitorlarúd magasságáig feltornyosuló
kolosszális víztömeget világított meg.

Az első napokban megdöbbenéssel néztük az eddig sohasem
látott magasságra feltornyosuló hullámokat. Néhány nappal később
azonban megszoktuk azokat és kritizáló megjegyzéseket tettünk
rájuk, sőt még fényképeket is vettünk fel róluk. Legfeljebb azért
bosszankodtunk rájuk, hogy szakácsunkat akadályozták a főzésben,
a mennyiben a legravaszabb genialitással meglánczolt fazekak és
lábasok sem tudtak a tűzhelyen megállani, olyan nagymértékben
hányatott a hajó a hullámok által. Akárhányszor megtörtént, hogy
az egyedüli „meleg" ételünk „hideg" konzervekből állott.

Mikor már teljesen megszoktuk a hullámokat és az inasok
annyira mentek a találékonyságban, hogy ágyainkat ravasz módon
olyképen vetették meg, hogy a legdühösebb hullám sem volt többé
képes bennünket az ágyból kidobni, akkor jött egyszer egy hullám,
csak egyetlen egy, a mely olyan irtózatos ütést mért szegény
korvettánkra, mintha szerteszét akarta volna törni.

Ijedten rohantunk a fedélzetre, a mely első pillanatra a vég-
pusztulás képét mutatta. Az történt, hogy egy óriás hullám köz-
vetlenül a hajó jobb oldalán tört meg és végignyaldosván a hajó
falát, felcsapott az árboczderék magasságáig s aztán zúgva és sis-
teregve omlott le a fedélzetre.

Térden felül ért a víz a feldélzeten perczekig. Emberek, álla-
tok, szénakötegek, csónakok, csebrek, csigák, [kötéltekercsek szana-
széjjel úsztak a hajó falai között. Ordítás, vezényszó, marhabőgés,
matrózröhögés, káromkodás hangzott mindenütt; a hajó falai közé
szorult víz leírhatatlan zúgással mosott végig rajta, magával rántva
mindent, a mi nem volt lekötve, lecsavarva vagy leszegezve. A vég-
eredmény az volt, hogy a hajó peremének a vezér- és főárbocz
közti része behorpadt! Ez pedig nagy baj.

így nem folytathatjuk utunkat; Singaporeig. Okvetlen be kell
futnunk valamely közeli kikötőbe, sérülésünk kijavítása végett. A leg-
közelebbi kikötő azonban — Colombo. Tehát előre Colomboba.
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Isten segíts és óvj meg egy második hullámcsapástól, mert azt
már nem álljuk ki.

Ilyen körülmények között folytattuk az utat Colombo felé,
tagadhatatlanul némi kis rettegés között. Hála a kitünó' vezetésnek
és a „Zrínyi" pompás manőverező tulajdonságának, nem történt
újabb baj. Az oldalról jövő hullámok elől ügyesen kitértünk, a
mennyiben mindannyiszor a hajó tatjával, hátuljával, fordultunk
nekik. Már pedig hadi hajó tatja nemcsak eg}' hullámütést bír el,
de — huszonötöt is.

Aden elhagyása után a huszadik napon ért a „Zrínyi" Ceylon
szigetének — a földgömb egyik legszebb pontjának — láttávolába.

A Pidurutallagalla és az Adam's Peak örök viránynyal fedett
csúcsai már mértföldekről ingerelték a mesés Ceylonnak tündérszép
részéhez fűzött képzeletünket. Mint szép zöld szőnyeg terült el a
lankás halmokon a sötétzöld tropikus növényzet, a mely hegyet és
völgyet, tengerpartot és folyótorkolatokat egyetlen pázsittá alakít.

Egy arasznyi széles kanu (egyetlen szál kókuszpálmából kivájt
csónak, a melyet az oldalához erősített gerenda tart egyensúly-
ban), messze ki a tengerre hozta hajónkra a révkalauzt,, a ki a
gyöngyhalászó kanuk és a ki- meg befutó gőzösök között biztos
kézzel vezette a korvettát Colombo kikötőjébe, a mely kikötő a
suezi csatorna megnyitása óta olyan óriási jelentőségre tett szert,
a melyről annak előtte még álmodni sem mertek volna az angolok.
Tudniillik mintegy kétharmada mindazon hajóknak, a melyek a
suezi csatornán áthaladnak, hosszabb vagy rövidebb időre érintik
Colombot, a mely kikötő szerencsés fekvésénél fogva éppen úgy
útjába esik a Kelet és Nyugat között közlekedő hajóknak, mint
akár a csárda valamely nagyon élénk közlekedésit országúton a
fuvarosoknak. Colombo azonban nem a természettől nyerte ezt a
pompás és biztos kikötőjét. Sőt ellenkezőleg: az előbbi időkben
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Colombo annyira nyitva állott a délnyugati monszun hatalmas hul-
lámzásának, hogy a hajósok nagyrésze szivesebben vezette a hajó-
ját a Colombótól valamivel lejebb fekvő Point de Gallé kikötőjébe,
a hol a hajók biztosabban voltak elhelyezhetők, mint Colombóban.
Mintegy harmincz évvel ezelőtt azonban Colombóban kiépítették a
mai hatalmas védgátat, a mely aztán a Colombo és Point de Gallé
között fennálló versengést egy csapással beszüntette. A colombói
védgát, ez az ezernégyszáz méternél hosszabb, hatalmas gránit-
tömbökből épített alkotmány minden tekintetben emlékeztet bennün-
ket arra a védgátra, a melyet Madrasban láttunk. Ez is merészen
és mélyen benyúlik a tenger sík vízébe, mondhatni: egyenesen az
Indiai Óceánba s míg egyik oldalán időnként óriási hullámzás
zajlik le, a másik oldalán olyan nyugodt a kikötő vize, akár a
hegyi tóé. Hogy milyen nagyszabású építmény a colombói védgát,
kitűnik azon néhány adatból, hogy a ceyloni és a szomszéd indiai
börtönökből hozott néhány ezer fegyencz tiz éven át dolgozott
rajta s a költségek mintegy kilencz millió rúpiába (tizennyolcz
millió koronába) kerültek. (Úgymint a madrasi védgátnak, ennek
is az akkori walesi herczeg, Anglia jelenlegi királya, tette le az
alapkövét.)

Néhány órával azután, hogy a kalauz rászállott a hajónkra, a
kikötőnek egyik legnyugodalmasabb helyén bocsátottuk le a hor-
gonyt, érdekes szomszédságban. Ugyanis: előttünk az amerikai
„Alliance" (elljensz) korvetta, mögöttünk egy hatalmas angol vitorlás,
balra tőlünk egy hollandiai óriás teherhajó, jobbra pedig a szige-
tek gyöngyének legszebb gyöngye — Colombo. — — —

Mielőtt partra szállunk, eddigi szokásunkhoz híven, ismerked-
jünk meg kissé avval a földdel, a melyre lépünk.

Ceylon szigetének a története olyan régi, hogy a hindu ősrégi
hősköltemény, a Ramajana is foglalkozik vele, még pedig abban
az időben, a mely mintegy évezreddel megelőzi a mi időszámítá-
sunkat. Az 1815. esztendőig, tehát mintegy 2400 esztendőn át,
Ceylonnak megvolt a maga története; ebben az esztendőben azon-
ban, a midőn Ceylon utolsó királyát Candyben „detronizálták" —
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természetesen az angolok — a sziget története összeolvadt az angolok
gyarmatosítási történetével.

A kelet-indiai gyarmatok között talán Ceylon szigetének a
sorsa volt a legkalandosabb és legváltozatosabb. Hogy csak nagy
vonásokban említsünk néhány mozzanatot, felsoroljuk, hogy a mi
időszámításunk szerint az arabok voltak az első hódítók, a kik már
a VIII. században léptek érintkezésbe Ceylonnal; az európaiak közül
— mint majdnem mindenütt — a portugállusok voltak az elsők, a
kik megjelentek és az általunk már Goából ismert Lourenco de
Almeida volt az, a ki az első európai telepet építette a szigeten.
Ugyancsak az eddigi minta szerint, a portugállusok után jöttek a
hollandusok, a kik a milyen mértékben szorosabb érintkezésbe
léptek a benszülöttekkel, ugyanolyan mértékben szorították ki a
portugállusokat a szigetről. A két európai nemzet között sokáig
tartott a versengés, mert nagyon különböző fegyverekkel dolgoztak.
A portugállusok tudniillik a — kereszttel, a hollandusok pedig az —
árúmérleggel. Mikor aztán a hollandusok jól előkészítették a talajt
az európaiak számára, akkor — ugyancsak a már oly sokszor
ismételt példa szerint — megjelentek az angolok és igen rövid
úton, de nagyon hatalmas fegyverek támogatásával — tudniillik:
ágyúk, katonák, sok pénz, megvesztegetés és kíméletlen erőszak
segítségével — meghódították a szigetet s egyszerűen kiűzték a
hollandusokat. Ez az 1782. esztendőben történt és a teljes meghó-
dítás olyan gyorsan történt, hogy — a mint már fennebb említettük
— 1815.-ben az utolsó király, százhatvanöt dynastiának az utolsó
sarja, Candyban szintén megadta magát az angol erőnek.

Ezen idő óta Ceylon szigete fölött az angol király által kine-
vezett kormányzó uralkodik, a kinek a nagy kiterjedésű sziget ügyei-
nek rendezésében öt tagú „minisztérium" és tizenhét képviselőből
álló „tanács" segít.

A meglehetős terjedelmű szigeten, a mely hatvanhatezer négyzet-
kilométer terjedelmével akkora, mint Belgium és Hollandia együtt-
véve, kereken három és fél millió ember él, a kiknek eredete, szár-
mazása, nyelve, vallása és viselete egymástól sok tekintetben nagyon
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eltérő. A lakosság zömét a buddha vallású szingalézek teszik;
utánuk következnek a brahma vallású hinduk (itt tamilok); aztán
jönnek a „mórok", a kik utódai az Arábiából és Kelet-Indiának
déli részéből, a Dekkán-ból származó mozlimoknak. A benszülöttek
és a fehérek összeházasodásából és nem összeházasodásából eredő
keverékek, az „eurázok" vagy „burgherek" mintegy tizennyolcz-
húszezeren lehetnek. A fehérek és benszülöttek összekeveredése
azonban kivétel nélkül úgy értelmezendő, nogy a „bennszülött"
mindig az anya és az apa európai. Hogy az eurázokat Ceylon
szigetén „burgherek"-nek is nevezik, arra vall, hogy ezen a szigeten
a hollandusok kivételesen nagyon széles alapon jutottak bensőbb
érintkezésbe a benszülöttekkel. Tisztavérű európai mintegy öt-hat-
ezer él Ceylon szigetén, a kiknek túlnyomó nagy része angol.

Ceylon már az ókorban is híres volt szépségeiről. „Lanká"-nak,
a „Ragyogó"-nak nevezik a benszülött hinduk; „Gyöngyszem India
homlokán", mondják a buddhisták; a „Gyöngyök szigetének" neve-
zik a khinaiak; a „Jáczintok és rubinok" hazájának ismerték a
görögök; „Ádám és Éva vesztett paradicsoma"-ként siratják a
mohammedánusok. • .

Egy angol költő, a kinek a legjobb akarat mellett sem lehetne
szemére vetni, hogy vérmes fantáziájú, azt mondja, hogy Ceylon:

„Confessed the best and brightest gem
In Britain's orient diadem!"* • :

Colombónak mintegy százötvennyolczezer lakosa van, a melyben
úgy mint az egész szigeten, itt is a szingalézek vannak legszámosabban.
A város góczpontja, azaz Colombo társadalmi és üzleti vérkerin-
gésének a szive: a kikötő és a kikötő közvetlen szomszédsága.
A nagy raktárak és az üzleti irodák, a melyeknek higiénikus beren-
dezésén már meglátszik, hogy a trópusok alatt élő európaiak szá-

* Elvitázhatatlanul a legjobb és legragyogóbb drágakő Britannia keleti diadémjén.
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mára épültek, a kikötő partján vannak. Azért az utczákon is
nagy élénkség és pezsgő élet folyik. Alig van még város a
világon, a melyben a kiskereskedelem, a házalás meg a „szabad
kézből való eladás" olyan nagy mértékben lenne kifejlődve, mint
Colomboban. Ha az ember a partra lép, a szó igazi értelmében
egy-két tuczat „kiskereskedő" támadja meg, eladásra szánt árúczik-
keit kínálva. És mi mindenfélét kínálnak az emberek megvételre!
A faragott elefántcsonttól és ébenfától a legdrágább zafir-, rubin- és
gyémánt-ékszerig mindent, a mit az ember, akár mint használati
czikket, akár mint dísztárgyat haszálhat; gyönyörű selyemhímzé-
seket művészi kivitelben és még nem egészen száraz állatboröket;
kisujjnagyságú faragott istenségeket meg szárított pálmalevelekre
írt szent imádságokat, valamint szalmából mesterileg font kalapokat
vagy vászon úszónadrágot. A házalók éppenséggel nem szerénynek
mondható tolakodásából kimenekülve és folytatva az utat a város
beljebb eső utczájának valamelyikén, az ember cseberből vederbe
esik. Végig az egész utczán egy perezre meg nem szűnik a foly-
tonos kínálás, csábítgatás és erőszakos rábeszélés. — —

Az épületek között alig van egy-kettő, a mely akár terjedelme,
akár építészeti szépsége vagy különössége által szembetűnnék. Kivé-
telt teszen a kormányzói palota, a mely ismét egyike azon tényeknek,
a melyek tanúbizonyságai annak a valóban bőkezű és nagylelkű
eljárásnak, a melylyel Anglia a hivatalnokairól gondoskodik.

A szép, tiszta és széles utczákat szegélyező lakóházak, a melyek-
nek még a homlokzatát is elfödi a buja dús növényzet, típusai
a tropikus viszonyoknak megfelelő lakásoknak. A házak — bun-
galo-k — csaknem kivétel nélkül földszintes házak, a melyek ren-
desen alacsony kő- vagy faczölöpökre épültek. Körös-körül széles
és szellős veranda veszi körül a négyszögű épületet, a melyet
lebocsátható függönyökkel vagy faredőkkel látnak el. A lakó-
helyiségek ablakai és ajtói a verandára nyílnak és miután a
verandára asztalokat, székeket, könnyű bambusz pamlagokat helyez-
nek, a veranda teljesen kiegészítő része a lakásnak. A mint az
európai családok nappali élete a verandán folyik le, a benszülöttek

30*



236 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

i

lakóházának verandaszerű előrészén zajlik le az ő egész életük.
És minő zajos ez az élet, milyen tarka és milyen érdekesen új
képeket lát az idegen! Legbájosabbak természetesen az apróságok,
ezek a sötét-fekete, csokoládé-barna vagy sötét bronzszínű gyer-

mekek, villogó szemmel, borzas hajjal,
a mint pajkosán, lármásán benépesítik a
hosszú utczát egész széliében. Az aprók
egészen mezítelenek, a hat-nyolcz éven
felüliek már valahogyan fel vannak ru-
házva, mert ezeknek a dereka körül —
zsineg van csavarva. A kép eleven tarka-
ságát nagyban emeli a lakosság főzömé-
nek — a szingalézeknek — sajátságos,
igazán exotikus ruházata, a mely lénye-
gesen eltér a dél- és kelet-ázsiaiak vala-
mennyi népfajának viseletétől. A szingaléz
férfi ruházatának főalkatrésze a „comboy",
sárga, vörös vagy zöld nagykoczkájú tarka
gyapotszövet, a melyet szoknyamódra
csavarnak a derekuk körül. (Az asszonyok
ugyanezt a szövetet viselik szoknyának,
de az nem olyan tarka és élénk, mint. a
— férfiaké.) A köznép férfiai ezen kívül
alig hordanak még valamit, míg a jobb-
módúak — kereskedők, kishivatalnokok,
stb. — rövid nyitott fehér blúzt is visel-
nek. Nagyon jellemző a férfiak hajvi-

selete: vagy hosszan lelóg a hátukon, vagy dús kontyba kötik
a fejük búbján. Mindenesetre azonban sohasem hiányzik a
széles és nagy körfésű, a melylyel olyan módon szorítják le a
dús és kissé göndör hajzatot, mint nálunk Magyarország némely
vidékén az idősebb parasztok vagy bárhol másutt a világon a kis
leányok. A kellemetlenül asszonyos külsejű férfiaknál — magától
értetődik — sokkal előnyösebb külsejűek az asszonyok, a kik között

TAMIL MUNKÁS.
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gyakran feltűnő szépségű alakokat lehet látni. A singzalézek külön-
ben igen rokonszenves és szép faj, jóllehet ők éppen olyan keve-
rékek, mint Ceylon szigetének másodsorban legelőkelőbb lakosai:
az eu.rázok. A szingalézek ugyanis a sziget eredeti lakosainak: a
dravidáknak és a szomszédos Dél-Indiából származó hinduknak az
ivadékai.*

VEDDA CEYLON BELSEJÉBEN.

Mi, a „Zrínyi" tisztjei, gőzerővel igyekeztünk ki a partra; már
a kinek a szolgálati viszonyok ezt a fényűzést megengedték. Húsz

* A dravidát egykoron széles területre kiterjedt hatalmas néptörzset alkottak. Ők
voltak valaha egész Elő-India őslakói, a kiknek területe a Himalája lábáig terjedt, sőt
az Indus folyóigjs. Későbbi időkben, a mikor ugyanis az Északról jövő áriaiak mind-
inkább előnyomultak Elő-Indiában, a dravidák ugyanilyen mértékben lehúzódtak a déli
vidékekre, míg végre a Dekkáni-részben telepedtek le, Elő-India félszigetén. A szin-
galézek ennek a dravida-csoportnak a nem tiszta eredetű maradékai, a mennyiben a
hindukkal összekeveredtek.
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nap az Indiai Óceánon, szünet nélkül hajtatva a csaknem orkán-
szerű monszuntól, éppen elég arra, hogy az ember megkívánja, hogy
az örökös egyensúlyozástól elzsibbadt lábait egy kissé a szárazföldön
kinyújthassa, kivált ha az alkalom a csodaszép Ceylon vágyva-várt
talaján kínálkozik.

Keskeny kis kanuba szállva, két-három szingaléz gyerek gyorsan
szállít ki a rakodópartra, mely a lépcsőktől kezdve fel a főútig
tömve van Kelet-Ázsiának a legkülönbözőbb pontjairól összesereg-
lett népségével. Ügy gyei-bajjal keresztülvergődve a tömegen, kiér
az ember a felső partra és a legelső, a mit teszen, az, hogy meg-
lepetésének és elbámulásának szabad utat engedve, felkiált:

— Ah, ez gyönyörű. Ez felülmúlja minden képzeletemet. Ne
felejtsük el, hogy kiinduló pontunktól — Polától — idáig éppen-
séggel nem voltunk elkényeztetve a vidékek és tájak szépségeitől
és hogy a legutolsó állomásunk, Aden, az elkényeztetésben szintén
nem játszott jelentékeny szerepet. Nem csoda, tehát, ha itt Colom-
bóban, először pillantván meg valamely tropikus vidéket, az ember
könnyen válik a benyomás rabjává. De tényleg van reá ok, hogy
az ember el legyen bájolva.

Elragadó, gyönyörű kép áll a szemlélő előtt. •
Az utcza széles, hosszú és sima, mint a tükör. Jobbra és

balra sötétzöld pázsit szegi be a barnapiros utat, a melyet sűrűn
borítnak el rikító sárga, piros, kék, fehér és zöld szinekbe öltözött
gyalogjárók, a fehér baldachinos kocsik és kétharmadában meztelen
benszülöttek által vont jinricksha-k (dzsinriksa)* tömege. A virá-
gokkal tarkított pázsiton kívül az oszlopsorokkal ellátott, szellős,
magas lakóházak állanak, hófehér falakkal, zöld faredőkkel, vászon-
ernyővel fedett széles verandával. A házak nagyobb részét félig
elfedi a mélabús benyomást keltő pálmák sűrű sötét lombozata.

A bővebb szemlélésre azonban most nincs idő. A fehér ernyő-
vel fedett könnyű kis kocsiról a singhaléz kocsis csalogató hangon
igér szebbet és jobbat:

* Kétkerekű könnyű kis kocsik egy ember számára, a melyet egy vagy két ember
húz. Ugy Kelet-Afrikában, mint Indiában már számtalanszor említettük ezt a járóművet.
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— Cinnamon Garden, sir? Palms? Galle face?*
— Yes, — és beszállunk.
— All right, — és gyors ügetésben megindul. Hogy hova

hajt, azt nem tudjuk. Nagy megnyugvásunkra szolgál, hogy a
kocsis maga sem tudja, miután kérdéseire adott feleletünkből, tudni-
illik a tropikus hőség alatt kifejthető angol hidegvérűséggel oda-
mondott „yes" után éppen olyan joggal mehet a Cinnamon Gar-
denbe, mint akár a „Palms" alá, vagy a Galle Facere. Az „Ali
right"-jukra úgy sem szabad valami sokat adni. Tapasztalásból
tudom, hogy a feltétlenül meg nem értett kérdésre is a legnagyobb
nyugödtsággal rámondják, hogy: „all right", és viszik az embert
oda, a hova éppenséggel nem szándékozott menni. De azért rámondja:
all right, mert a nagy verseny következtében attól tart, hogy
kérdezősködés esetében az utas ahhoz a „zays"-hoz (kocsishoz)
fordul, a ki nem kérdezősködik, hanem rámondja: all right. Tehát
inkább ő mondja, hogy: all right.

A kocsis öltözete a legszeretetreméltóbban egyszerű; a dereka
körül kötött hosszú fehér vászondarabból áll a ruházat egyik része
és a redőkbe csavart hosszú piros szövetből a feje körül áll a
második rész. Harmadik rész nincs. A kis ausztráliai „mokány"
gyors ügetésben halad; a czél pedig tökéletesen mindegy. Jobbra
és balra minden lépés a legtarkább, a legújabb és azelőtt sohasem
látott jeleneteket és látványokat hozza elénk.

Félórai hajtás után benne vagyunk a sűrű pálmaerdő felsége-
sen szép árnyékában.

A sűrű lombozat csak elvétve bocsát át egy-egy napsugarat,
a mely ragyogó szivárvány-fényekben törik meg a tó tükrén úszó
lótuszvirág kelyhében rezgő harmatcseppen. A kristálytiszta tó tükrét
helyenként egészen elborítja a széleslevelű lotusz fehér- és rózsa-
színű virága. A kókusz, areca, banaán, cinchona és kakaó, egy-
általában a tropikus égöv különböző pálmafajai mélabúsan lelógó
széles, hosszú leveleikkel csaknem zöld mennyezetet alkotnak felette.

* A fahéjkertbe, uram? A pálmákhoz? A Galle face-re? (Goal fesz.)
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A sűrű lombozat közül kedvesen tűnnek ki egy-egy hindu-templomnak
fehér falai. A pálmalomboktól elfedett folyosókon nesztelenül lépdel
a sárga leplekbe burkolt brahmin, valószínűleg a tó szinén halk
locscsanással átevező kanut várva, a mely talán lótuszvirágot hoz.
az oltárra és gyümölcsöt meg rizst a szent brahminnak.

Az ünnepie-s csendet néha-néha egy-egy halk zizzenés, suttogás
szakítja meg, a mely még emeli a titokszerűt, a rejtélyest. A pálma-
törzsekre kúszó orchideák kelyhén játszva enyelégnek tenyér-nagy-
ságú lepkék parányi kis madarakkal. Az ember nem tudja, mit
bámuljon inkább: a lepkék gyémántszerűen ragyogó szárnyait, vagy
a parányi kis madárkák élénk és kecses mozdulatait.

Minden lépés új paradicsomba vezet. A gyér lombú kenyér-
fáról fenyegetőleg lógnak le az emberfejnél nagyobb gyümölcsök;
a mangustin barnafekete gyümölcse ingerlőíeg kacsint le a rubin-
vörös virágokkal ellepett magas sudárról. Minden mozdulatra sze-
mérmesen húzódik össze a tüneményszerű „pudica mimosa" és
mindaddig zárva tartja érzékeny kelyhét, míg a zavargó messze
tovább haladt. Hangos rikácsolással himbálódznak az ágon egy
közeli bungalo-ból felzavart papagályok és kakaduk ragyogó színű
csapatai. • • • :

A lélek és a szem nem tud eltelni az istenadta gyönyörűségek
élvezésében. Perzsia szőnyegei a talp alatt nem képesek olyan
kellemes, bájos érzést kelteni, mint Ceylonnak ez az elbűvölő, bár-
sonyszerű pázsitja. A buja zöld szín összes árnyalataival és a
beléje szőtt orchideákkal, meg a csodaszerű kék, fehér, piros és
sárga kúszónövényekkel, a tükörsima tó szine, rajta a tündériesen
lebegő lótuszvirágokkal és az impozáns „Victoria Regia"-val, a mely-
nek hatalmas levele egy gyermeket képes ringatni; a titokzatos,-
derengő homály, itt-ott áttörve az egyenlítő kék egének átmosolygó
sávjaival — ezek együttesen és egyszerre nem eleget bámulható
gyönyörű festmény a szemnek, nyugalom a léleknek, miközben a
tüdő mohón lélegzi be a balzsamos, édes, lágy levegőt.

A fehérfalú hindu templomból áthangzik a brahminok vonta-
tottan éneklő imája, a mely a helynek megfelelően sajátságos har-
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moniában egyesül valamely közeli bungalóból halkan átszűrődő
„bandzsó" lágy akkordjaival. —

— Gallé face, Sir? — kérdi a kocsis, a ki attól fél, hogy így
egyhelyt állva, talán kevesebb fuvarpénzt kap, mintha folyton
haladnánk.

Gallé face!
Az út visszavezet a városba, de nem az előbbi úton. A kocsis

kis kerülőt teszen s egy darabig a szingaléz városrészen, a „Pettáh"-n
hajt keresztül. Az egyik sátor előtt, kókuszpálmához támaszkodva,
sugártermetű tamil élénk társalgásba van elmerülve villogó szemű
fiatal szingaléz leánynyal. A beszédjükből szót sem hallottunk
ugyan, de a tekintetükből biztosan kivehettük, hogy Ceylon szigetén
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is nagyon érdekes dolgokat tud elbeszélni a tamil Miska a szin-
galéz Juliskának.

A kocsi csakhamar letér innen és nagy kiterjedésű rizsföldek
mentén halad tovább. Egész csorda bivaly legel a földeken és

SZINGALÉZ ASSZONYOK.

köztük a legnagyobb nyugodtsággal repülnek hófehér darvak és
gólyák. A rizsföldek szomszédságában rokonias barátságban húzód-
nak végig a terjedelmes czukornádültetvények.

Ezeknek tőszomszédságában terül el a híres „Cinnamon Gar-
den", a „fahéj"-kert. Isten a megmondhatója, hogy gyermekkoromtó 1
kezdve India és Ceylon volt vágyaimnak netovábbja és hogy min-
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dig a tejbe főtt rizskása, sok fahéjjal és még több czukorral volt
a kedvencz ételem. És íme, már az első délutánon együtt találom
mind a hármat. Ilyen csodásak néha a sors útjai.

Végig a „Cinnamon Garden "-en, dicséretreméltó kitartással fut
a kocsi után egy eleven képű kis szingaléz fiú, a fügefalevél —
nélkül. A lehető legrábeszélőbb módon igyekszik rám diktálni egy
hatalmas virágcsokrot, a minőért nálunk szives-örömest fizetnénk húsz
koronát. Itt azonban csak felesleges nyűgöt vennék vele magamra;
aztán meg a gyerek furcsa angol beszéde is mulattat, apró pénzem
pedig nincs, tehát csak hadd fusson. Végre beleun a dicsőségbe
és a kocsiba dobja a csokrot.

— It is my present! (ajándékba adom) — mondja olyan han-
gon, a melyből kirí a meg nem értett barátság miatt tett szemre-
hányás. De egyszersmind kinyújtott kézzel várja a „present"-ért
járó. penny darabot. (Az érzékenyebb lelkületűek megnyugtatására
megvallom, hogy nem futott hiába.) i

A távoli dörgésből ítélve, a Gallé face közelébe jutottunk.
A legközelebbi kanyarulatnál a kocsi befordul és előttünk áll egy
kép, a melyhez hasonlóan szép képet, mondhatni festőit és élénket
ezelőtt ritkán láttunk. •

A „Gallé Face" lágy pázsittal benőtt nagy kiterjedésű szabad
tér, a melyet az egyik oldalán a zajló Óceán, a másik oldalán sűrű
pálmaerdőtől szegélyezett nagy tó vesz körül.

A hosszúkás négyszögű tér tengerfelőli oldalát a már említett
bámulatraméltó hullámtörő védi az Óceán hatalmas hullámzása ellen.
Amint láttuk, a délnyugati monszun véghetetlen erővel hajtja az Indiai
Óceán hullámait ennek a gránitgátnak, a melyen azok mennydörgés-
hez hasonló dörejjel megtörvén, toronymagasságra sodorják fel a
sistergő, zúgó, hófehér habokat. A kőgát innenső oldalán pedig,
alig tíz lépésnyire az Óceántól, fehérbe öltözött, halvány képű angol
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babyk keresik a csigákat, vagy pedig szívják a csinos hindu-dada
fekete emlőjéből a tápláló nedvet.

A második sorban — a tükörsimára vert barna-piros úton —
sűrűn követik egymást különféle elegáns járóművek. Széles tyllburik,
két öl magas giggek, fehér baldachinos cabbek, magas fedelű talyigák,

SZ1NGALÉZ KUNYHÓK.

kívül-belül teleaggatva zengő-bongó csengőkkel; az eíibük fogott
púpos zebu-ökröcske gyorsaságra nézve felveszi a versenyt a lóval;
a dzsinriksák, ezek a kétkerekű kényelmes kis kocsik, az izmos kuli
által vontatva, persze a leggyakrabban igénybe vett járóművek. És
mindezek a járóművek csodálatos öltözetű férfiakkal, nőkkel, kocsi-
sokkal és inasokkal vannak benépesítve.
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A közfigyelmet egy skót ezred szoknyás zenekara, a piros
frakkos, medvebőr-süvegű, zöld szoknyás „Highlander-Band" vonja
magára. Sugár, daliástermetű skótok, rokonszenves és okos ki-
fej ezésű arczczal. Oly komolysággal és öntudattal nyeggetik a
hónuk alatt tartott dudát, hogy majdnem szerettem volna az általok
alkotott kör közepére állani és beleharapni egy jó — savanyú
czitromba. A figyelem különben nem a dudások zenéjének, hanem
az azzal egyidejűleg kezdődő „Polo" (lapdázás lóháton) játéknak szóL

Sűrű embersoroktól körülvett óriási körben tizenkét lovas vészen
állást. Hat áll az egyik oldalon, ugyanannyi a másikon. A lovak
elevenvérű, apró ausztráliai vagy dél-afrikai fajbeliek, a FokföldrőL
A lovasok jelmeze egyszerű és minden bohókás jockeykedés nélküli:
flanell ing, fehér nadrág, sárga csizma és könnyű kis sapka. A lovat
csak egy kézzel kormányozzák; a balkézben tartják a kantárszárat,
a jobbikban pedig egy gereblyealakú hosszú dárdát, a szélesebb
végével lefelé. A két sortól egyenlő távolságra sárga turbános, piros
öves hindu fehér falabdát helyez a pázsitra, egy másik pedig ugyan-
azon perczben jelt ad a lobogóval. A két sor villámgyorsan vágtat
a labda felé. A jobb kézben tartott dárdát ütésre készen tartva,
valamennyi lovas igyekszik elsőnek lenni és dárdájával a labdát az
ellenfél területére dobni. A súlyos labda pehelyként repül ide-oda,,
teljesen kiszámíthatatlan irányban. A lovasok bámulatos ügyességgel
csaknem ugyanazon ponton megfordítják száguldó paripáikat, és a
hirtelen más irányba repülő vagy guruló labda után vágtatnak.
Némelyik lovas olyan ügyes, hogy a labdát röptiben eltalálja a
dárdájával. A tizenkét lovas egy darabig sűrű gomolyba tömörülve
vágtat a labda után és aztán ismét villámgyorsan szétoszlik a leg-
különbözőbb irányban. Folyton száguldva, repülve és a dárdát
suhogtatva, mint a magasban kóválygó sas a kiszemelt zsákmány
felett, biztos szemmel egyenesen neki vágtatnak a parányi czélnak
és jól kiszámított hatalmas ütéssel, magasra felröpítik.

A szép lovasjátékot néző közönség gyermekies örömmel tapsol
a sikerültebb dobásoknál. És minő közönség! Talán érdekesebb,
mint maga a játék.
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leérő koromfekete szakállal. Gyöngéd termetű sötétbarna jávaiak,
fejükön széles és magas sárga turbánnal, piros csíkokkal és ugyan-
ilyen színű derékkötővel; marczona külsejű arabok, gazdagon díszített
kösöntyűkben sok fegyverrel. Perzsák; hosszú, fekete szakállal, fehér

ELŐKELŐ HINDU LEÁNYOK.

turbánban, hosszú kaftánban; parszik ritkás szakállal, rövid fehér
nadrágban, hosszú fehér kabáttal, fejükön a czilinderalakú fényes,
fekete süveggel, a bagrival. Legfestőibb valamennyi között a ceyloni
kormányzó testőrségéhez tartozó lovas malabár. A koromfekete arabs
telivéren ülő, daliás lovas hófehér ruhába van öltözve. Derekán
tüszőmódra van körülcsavarva a két arasznyi széles, sötétpiros
selyemöv, a melynek hosszú rojtjai lelógnak a mén baloldalán.
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Fején széles, fehércsíkos piros turbán van, a mely a különben is
szép arcznak sajátságos érdekes jelleget kölcsönöz. Oldalán drága-
kövekkel kirakott, széles handzsár, kezében pedig hosszúnyelű piros-
fehér lengő lobogó.

Az ide-oda hullámzó tömeg közepeit kis csoportot pillantot-
tunk meg, a mely a delej erejével vonzott bennünket. A csoport
egy fiatal tamil leányból, két éltesebb nőből és egy fiatal hinduból
állott.

A leány mintegy tizenhat-tizenhét éves lehetett, karcsú és
nyúlánk, mint a fiatal czédrus. Nemes kifejezésű kerekded arcza
sötét csokoládé-barna volt; kékes fényű hollófekete haja simára
lefésülve a halántékokon és a fejbúbon gyöngyökkel és drágakövek-
kel kirakott fésűvel megerősítve. A szépen ívelt szemöldök által
védett szemek szendék, mint a gazella tekintete. A száj parányi, a
barna ajkakon átderengett a piros vér; a fogak aprók, egyenletesek,
hófehérek voltak. Akissé fölhajtott orrbalczimpájában borsó nagyságú
gyémánt csillogott, a mely negédes és kaczér kifejezést ad a különben
is rendkívül kedves és kellemes arcznak. A parányi kis fülkagylók
csaknem el voltak borítva gyöngyökkel, rubinokkal és zafírokkal.
A gömbölyű, erős nyak és szoborhoz illően szép karok drága
lánczokkal, kövekkel és karpereczekkel voltak díszítve. A gyönyörű
karcsú termethez szorosan tapadt a meztelen lábakig érő nehéz,
sárga selyemszövet, a mely elfödte ugyan a termetet, de annál
ingerlőbben, bájolóbban tüntette fel a szép idomokat. A meztelen
láb körmei rózsaszínűre voltak festve és minden lábujjon egy-egy
drága gyöngy. Az egész alak olyan volt, mint drágakövekbe foglalt
gyönyörű festmény. A leány testvérek között megért egy milliót.
Az ékszerekkel együtt megért kettőt.

Magától értetődik, hogy a polo-játék bevégeztével árnyékként
követtük a — herczegnőt. (Alább nem adtuk volna egy világért!)
De nem sokáig követtük. A következő perczben a mezítlábas tündér
eltűnt kisérőnőivel együtt egy tilburyban, a fiatal hindu pedig egy
giggrc szállt, a mely járóművek fehérruhás, magas turbános és sárga
öves inasok kiséretében vártak rájuk az egyik sétányon.

. . 32*
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Másnap megtudtuk, hogy a gyönyörű szép leány nem volt
sem tündér, sem herczegleány, hanem egy gazdag thea-ültetvényesnek
a leánya Ceylon belsejéből, Revalapitija vagy Nuvara Elija vidékéről.

— — Az élvezetekben gazdag délután izgalmas fáradalmait
kipihenendő, beszállottam egy dzsinriksába és a közeli szállodába haj-
tattam, amely általánosan elismert jó hírnévnek örvend Kelet és
Nyugot hajósai és utasai előtt.

Ennek a szállodának meglehetős furcsa a neve, a mikor az
ember először hallja. Tudniillik úgy hívják, azaz úgy ejtik ki:
Dzsi-Ó-Écs; tulajdonképen pedig úgy hívják, hogy: Grand Oriental
Hotel. Az angolok azonban, a kiknek még a nevek kiejtésében
megtakarított szótagok is csupa haszon, „business", megtakarítanak
a szálló nevéből néhány szótagot és csak a kezdőbetűket ejtik
ki: G. 0. H.,* a mely három betű angolul kiejtve Dzsi-Ó-Écs-nek
hangzik. A „G. 0. H." meg is érdemelte jó hírnevét. A szellősen,
hűvösen épített szálló széles terrasse-aival, ernyős verandáival,
kitűnő konyhájával, a melynek csak egyetlen egy hibája volt, tudni-
illik az, hogy — angol volt, tényleg üdülés és pihenés volt azoknak
az embereknek, a kik a hajók szűk kabinjaiban tették meg a Colom-
boig vezető hosszú utat.

Nekem, a szállóba jőve, az lett volna a kötelességem, hogy a
hajón maradt tisztikar néhány tagjának hideg fürdőt és a szokott
órákon kívül eső „pompás dinnert" rendeljek meg. A „tárgyalást"

* Ezt a rövidítési szokást már gyakran láttuk, s tényleg annyira praktikus, hogy
más nemzetek is általánosan elfogadták s a hosszú nevek helyett nem csak Írásban,
hanem beszédben is felkarolták és ezért hangzik olyan furcsán annak, a ki még nem
ismeri e rövidítések eredetét. így például a „P. and 0 . " annyi mint „Peninsular and
Orientál Steam Navigation Company"; „M, M." annyi mint Messageries Maritimes; a
„Hapag" annyi mint: Hamburg Amerikanische Packet Actien Schiffahrts-Gesellschaft;
„O. 0." = Oriental and Occidental Steam Navigation Company; Ti-ké-ké" = a japáni
Toyo Kisen Kaysha (magyarul: Keleti Hajózó Társaság) ; stb.
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meg is kezdettem, a mi tekintettel arra a körülményre, hogy gyer-
mekkoromban a Kraszna partján az angol nyelv még nem volt
általánosan elterjedve, kissé nehezen ment.

A szingáléz portás meg nem értvén a hozzá intézett kérdésemet,
az éppen belépő rokonszenves, megnyerő külsejű gentlemanhez
utasított, mint a szálloda tulajdonosához. A gentleman legszivé-
lyesebb módon tudakozódott, hogy kivánok-e valamit? Elmondtam
a kívánságomat; de sehogy sem tudtunk megegyezni.

— Talán beszél ön az angolon kívül más nyelvet is, — kérdé
tőlem; talán olaszul, francziául?

Elmondtam a kérésemet olaszul. De minden törekvésem ellenére,
csakhamar észrevette, hogy bizony az én bölcsőmet nem a Po
partján ringatták. Végre ráfanyalodtunk a németre. A gentleman
olyan helyesen beszélte mind a három nyelvet, hogy én joggal tart-
hattam volna angolnak, olasznak vagy németnek. Tehát megegyez-
tünk a németben. . >

A legelső „Gelegenheit"-nál azonban legnagyobb meglepeté-
semre azt mondja a gentleman, még pedig jóízű magyar szóval:

— Nemde, kérem, ön magyar?
— Hát persze, hogy az vagyok! Hogy az Isten áldja meg!
— Hát akkor hozta Isten, kedves földi; én is az vagyok!

Úgy-e a „Zrínyi'"-vei jött? Ejnye be szép, hogy eljött engem meg-
látogatni. Meddig maradnak itt? Egy hétig? Csak hat napig? Nem
tesz semmit. Persze ezekre a napokra az én kedves vendégem lesz!
Dehogy nem lehet, csak ne szabadkozzék! Jöjjön, hadd mutassam
be a feleségemnek! A szép délután méltóbb befejezést
alig érhetett volna!.* . .. : ., .

A gyönyörű környezetben fekvő városban igen sok az érdekes
megnézni való, meg a bájos vidékű kiránduló hely. A múzeuma

* Ha ezek a sorok valaha szives házigazdám kezei közé jutnak, legyen neki ezen az
úton kifejezve őszinte, meleg köszönetem a vendégszerető szives házában eltöltött kedves
napokért.
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például kiskeretű ugyan, de egyike a legérdekesebb „helyi" gyűjte-
ményeknek. Egy meglehetősen impozáns és sok száz esztendős
Buddha templomnak az árnyékában áll a múzeum, a mely magában
egyesíti mindazon emlékeket, a melyek a bájos sziget történetében
valamely szempontból emlékezetesek maradtak, valamint teljesen

HINDU FŐNÖK DÍSZRUHÁZATBAN.

hű képét nyújtja az egész sziget növény-, állat- és ásványvilágának.
Ezeket így együtt látva, az embert egyszerűen bámulatba ejti az
a rendkívüli gazdagság és sokféleség, a melyek ezen aránylag kis
helyen igazi paradicsomot hoztak létre. — Azon kiránduló helyek
között, a melyek könnyű szerrel és rövid idő alatt elérhetők, —
— dzsinriksával másfél- vagy két óra alatt — első helyen áll Mount-
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Lavinia, egy elragadóan bájos liget közvetlen az Óceán partján.
Hogy milyen bájos ez a hely, mutatja az, hogy itt lakott egykoron
Ceylon kormányzója, a kinek egy sziklacsúcsra épített gyönyörű
palotáját alakították át a jelenlegi fővonzóerőre: nagy fényűzéssel
berendezett szállóvá és vendéglővé. A Mount-Laviniába vezető út
ízelítője lehet a — paradicsomnak. Kocsink ugyanis gyönyörű,
árnyékos és hűs pálmasorok között vezet odáig. Jobbra és balra a
Colomboban élő európaiak gyönyörű parkoktól környezett bungalói.
A barnapiros út tükörsima, a levegő igazán balzsamos; de nem
olyan fülledt és lágy, a mely odabenn, a városban, a melegházak
párával és virágillattal telített levegőjére emlékeztet, hanem üde
és friss, a melyen megérzik az Óceán ózonos, sós levegője. Mount-
Laviniában rendesen együtt található Colombo lakosságának előkelő-
sége, úgy a „fehér", mint a„szines". És a mi nekünk idegeneknek leg-
először tűnik szemünkbe, az nem a „szines" urak és nők igazán
festői szép és néha rendkívül gazdag öltözete, nem a szines nőknek
néha elragadó szépsége, vagy az európai nők tropikusán szellős,
de azért igen discrét viselete, hanem a „fehér gentleman"-ek saját-
ságos és exotikus ruházata. A férfiak viselete ugyanis a következő:
fekete nadrág, lakkczipő; nagyon, de nagyon rövid fehér blúz, kemé-
nyített fehér ing és gallér, a derekukon pedig igen-igen széles és
nagyon rikító színű selyemöv, a melynek a rojtjai hosszan lelógnak
a fekete nadrágra. Befejezésül, helyesebben: betetőzésül óriás ter-
jedelmű széles parafasisakot viselnek. Jóllehet már maga az öltözet
is elég furcsa és szokatlan, az idegenszerű hatást nagyban fokozzák
a rendkívül merev testtartás és a szokatlan ruházatból eredő feszes
mozdulatok. Az embereken határozottan meglátszik, hogy körülbelül
úgy érzik magukat, mint a vidéki városok — önkénytes tűzoltó-
parancsnokai díszben, a kik tetszenek ugyan önmaguknak abban a
furcsa viseletben, de alig várják, hogy hazaérjenek és ledobhassák
magukról a maskarát. (Különben pedig ez a viselet tökéletesen
ugyanaz, a mit az európaiak és amerikaiak egész Dél- és Kelet-
Ázsiában elfogadtak estélyi öltözetnek. A jokohamai Oriental Palace
Hotel terrasseain ugyanilyen „dress"-ben jelennek meg a „gentle-
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men"-ek a „dinner"-hez ; a Hong-Kong és San Francisco között
közlekedő Toyo-Kisen-Kaysha „Nippon Maru" hajóján csak ilyen
dressben illik megjelenni esti hét órától kezdve, és a koreai Szöulban
valamely nagykövet „reception"-ján is ez az előírt viselet.)

Egyike a legszebb és legérdekesebb kirándulásoknak Colomboból
Candybe (Kendi). A hegyi vasúton megtett ötórai út az európai I

ELEFÁNTOK FÜRDŐJE.

módszerre berendezett kényelmes vasúton sok gyönyörűséget okoz
a kirándulónak, s egyszersmind bő alkalmat nĵ ujt megismerkedni
a bájos sziget belsejével. Csak az, a ki ezt az utat megteszi, képes
elképzelni, hogy miért nevezik Ceylont „paradicsomnak". Maga a
vonat is kellemes: tágas, hosszú kocsikból áll, a melyeknek —
tekintettel a nagy forróságra — kettős teteje van; az ablakokon
faredők vannak, és a vonat végén elég jól felszerelt „dining room"
és „bar" (étterem és — korcsma) nyújtanak frissítőket.

Jó darabig a híres fahéjkertek közt halad a vonat, azon termék
között, a mely egykor a sziget legdúsabban jövedelmező kiviteli
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czikke volt. Utána lotusz-virággal csaknem elborított és temérdek
kokuszpálmától szegélyezett nagy tavak mentén haladunk. Mintegy
kétórányira Colombotól, Rambukkana állomásnál, még egy moz-
donyt csatolnak a vonat elé és megindulunk, neki a mintegy kilencz-
száz méter magas hegynek. A látvány félóránként változik; mind-

VALLÁSOS SZERTARTÁSNÁL HASZNÁLT ELEFÁNT.

untalan újabb és érdekesebb tájképek tárulnak fel előttünk, a melyek
helyenként gyönyörű szépek. Termékeny rizsföldek után, a melyeknek
térdig érő iszapos talaját otrombatestű bivalyoktól vont ekével szántják
a csaknem egészen mezítelen bennszülöttek, többnyire szingalézek,
szédítően meredek és igen mély völgyek következnek. A völgyek
nem annyira a mélységük-folytán tesznek szédítő benyomást, hanem
azért, mert a nehezen prüszkölő vonat közvetlenül a völgy szélén
halad. A mint valamely alagútból kijutunk — mintegy kilencz-tíz
alagút következik gyors egymásutánban — megnyílik előttünk,
helyesebben: alattunk a föld, a mennyiben gyönyörűséges tájképeket

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 33
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feltáró mélységes völgy elé értünk. Pálmák, lombfák, idyllikus kör-
nyezetben fekvő benszülött-házalc, színes ruhájú emberek, kedves
arczú mezítelen gj'erekek, feketebőrű bivalyok, hófehér tollazatban
pompázó nagy madarak a tó partján, töltik ki az alattunk elterülő
völgyet.

Déltájt érkeztünk meg Candybe, a mely az idevezető utunk
szépsége által történt elkényeztetésünk ellenére is meglepő, bájos.
A város buja növényzettel borított hegyektől környékezett völgyben
fekszik, smaragdzöld vizű kristálytiszta tó körül, a melynek köze-
péből bájos kis szikla-sziget emelkedik ki. Szállónk, az elegáns
berendezésű Queens Hotel, közvetlen ezen tó partján fekszik és
közel hozzánk, alig pár percznyire tőlünk, Ceylon szigetének egyik
leghíresebb temploma, a Malagava-templom. Ezt a nagy pagodát nem
az építészeti szépsége tette híressé, sem a nagysága, hanem a benne
elhelyezett híres ereklye, a mely központja az évi zarándoklásoknak
a Malagává templomhoz. Ez az ereklye a — Buddha foga. * Az
ereklye mint legfőbb szentség, hozzá méltó drágakövekkel kirakott
szekrényben van elhelyezve és a papok éjjel-nappal őrzik. Éppen-
séggel semmi jogom sincs a fog eredetében kételkedni, mert ha
millió és millió ember hisz benne, hát — legyen úgy. De mint
— szakember már inkább vagyok hajlandó azt hinni, hogy ez a
fog inkább fiókviziló foga vagy kisebb fajtájú elefánt agyara, de
semmi esetre sem ember foga.

Az egykori királyok fő- és székvárosa, Candy, ma nagyon
csökkent jelentőségében. Ma már csak az európai hivatalnokok
és kereskedők nyaralóhelye. Az év legforróbb szakában, a mikor
Colomboban igazán tűrhetetlen a forróság, Colombonak úri eleme
az ötszáz méterrel magasabban fekvő Candybe menekül, a hol
jelentékenyen kisebbek a tropikus életmódnak némely tűrhetetlen

* A mint már Rangunban láttuk, a buddhisták valamennyi templomukban
Buddha testének valamely részét képzelik eltemetve. így pld. a Svue Dagun Pagodában,
Rangunban, a haja van eltemetve és ezen oknál fogva a Svue Dagun Pagoda egész
Hátsó-Indiának legszentebb temploma. A Malagává Pagoda Candyben azonban rangra
és jelentőségre nézve fölötte áll amannak.
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— gyönyörűségei. Hogy milyen nagy a különbség a hőmérsékben,
kitűnik abból, hogy Candyben a lakásberendezés egyik kelléke a
— kályha vagy kandalló és számtalanszor megtörténik, hogy a

ÓRIAS-BAMBUSZ A PERADENIAI BOTANIKUS KERTBEN.

Colomboban uralkodó rettenetes forróság elől menekülők Candyben
dinner után a kandalló nyilt tüze köré menekülnek a hűvös levegőről.

Másik nagy híressége Candynek a peradeniai növénykert, a
melyet nagyszerűségben és gazdagságban a világnak csak egyetlen

33*
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parkja múl felül: a buítenzorgi, Batavia mellett, Jáva szigetén.
Úgy mint amabban, a peradeniai kertben is együtt találjuk a pálma-
fajoknak talán valamennyiét, lomb- és koronafákat, bokrokat, cserjéket,
liánokat; mindazt, a miből nagy szorgalommal és óriási költségekkel
mesterséges tropikus őserdőt lehet létrehozni.

Kár, azaz hogy mi nagyon sajnáltuk, hogy a ,,Zrinyi"-korvettán
esett sebek hamarosan meggyógyultak. Hat nap alatt ugyanis rendbe
hozták az Indiai Óceánon történt havadat és miután utunk meg-
lehetősen sietős volt, a mennyiben igyekeznünk kellett, hogy még
azon időpont előtt érjük el a Jang-ze-kiang torkolatát, még mielőtt
beállnak a szokásos tájfunok a khinai vizeken, hatnapi tartóz-
kodás után elhagytuk a bájos szigetet és a barátságos Colombot.
Szerencsére nem örökre, mert visszatérő utunkon ismét betértünk
Colomboba, a hol a karácsonyi ünnepeket és az új év ünnepét
horgonyon töltöttük.



HETEDIK FEJEZET.

PULO-PENANG.

Hát ez hol van ? fogják néhányan kérdezni a czím olvasásakor.
Amin legkevésbbé sem lehet csodálkozni. Mert lehet valaki igen
jó geográfus, a nélkül, hogy Pulo-Penang a kis ujjában legyen.

Pulo-Penang apró szigetecske a maiakkai szorosban, az Egyen-
lítő közelében. Egy itt felejtett darabka paradicsom, mely tropikus
szépségeivel némely tekintetben fölülmúlja a „Gyöngyszemet" India
homlokán, a „Ragyogó földet", a „Jáczintok és Rubinok" hazáját,
„Ádám és Éva paradicsomát", a mely nevekkel tudvalevőleg Ceylon
szigetét szokták felruházni.

Pulo-Penang könnyen feltalálható a térképen. Az ember fel-
keresi a 100. hosszúsági fokot Greenwichtől (grínvics) keletre és
aztán megnézi, hogy az 5. szélességi fok az Egyenlítőtől északra
hol metszi azt. A keresztezési pontnál kis szigetet talál Hátsó-
Indiának legdélibb részén, a maiakkai félsziget és Sumatra között.
A parányi szigetnek kétféle neve is van. Pulo-Penang tulajdon-
képen azt jelenti: az „Areka-dió szigete"; a hivatalos neve: „Prince
of Wales Island"; de miután ilyen nevű sziget még van más kettő
is — az egyik Ausztráliában, a queenslandi York-félsziget előtt, a
másik az Északi sark vidékén a Franklin-szorosban, — tévedések
kikerülése czéljából Pulo-Penangnak nevezik.

Pulo-Penang még akkor is szép, ha az ember Indiából vagy
Ceylon szigetéről jött ide.
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Még partraszállás előtt, a hajóról nézve is elragadó szép. A sziget,
buján benőtt partjain a sötétzöld tenger zajló fehér habjával, felette
a mosolygó azúrkék égboltozattal olyan, mint gyémántokba foglalt
kolosszális zafirdarab. A mintegy ezer méter magas hegyek már
a partok közelében emelkednek a magasba és olyan dúsan vannak
benőve a tropikus növényzet mindenféle fajával, hogy az anyaföld-

TROPIKUS XÖVÉNYZET.

bői alig marad egy talpalattnyi föld födetlenül. A helyenkint nagyon
sűrű erdőben képviselve van a dísz- és épületfáknak majdnem min-
den válfaja: a teakfa, a szandál, szágó, areka, ében, kámforfa és
főképen a kókusz-pálma, mint mindenütt a víz közelében. A csak
kevés fáradságot és munkát követelő termőföldeken bőven megterem
a rizs, czukor, kávé, gyapot, dohány, bors, fahéj, tea és ópium.
A föld gyomrában bőven van arany, ezüst, ón, ólom és kőszén;
a tengerparton drágagyöngy és korállium ; az erdőkben elefánt, tigris,
oroszlán, leopárd, orrszarvú, bivaly, vaddisznó, temérdek majom és



PULO-PENANG 263

.kígyó, — közlük a halált hozó cobra, — krokodilusok, óriási teknős-
békák és diónagyságú pókok.

Mindenütt azonban pálmák és pálmák meg sűrű lombozatú óriási
fasudarak; köztük és rajtuk szemkápráztató virágok, lepkék és madár-
kák. A buja növényzetről fogalmat nyújt a szárazföld felől lengő
szél, a mely hajónkat balzsamos, édes jázminillattal árasztja el. És
ezt nagyon jól teszi a szellő, hogy jázminillatot hoz nekünk a szi-
get pálma-virányairól. Legalább tűrhetővé teszi a közelünkben
horgonyzó khinai dzsunkák szomszédságát, a melyekről szintén hoz
illatot a szellő. Csakhogy erre az irigység sem foghatná rá, hogy
az jázminillat. Csodálatos, hogy a négy-ötezer mérföldes óceáni
út ellenére, a melyet ezek a dzsunkák hazájukból idáig megtesznek,
ezt az illatot nem tudják elveszteni.

A kikötő nagyon élénk, miután Pulo-Penang csereállomás egy-
részt Európa és Kelet-India felől, másrészt pedig a Végső-Kelet —
tudniillik Khina és Japán — meg a Csendes-óceán szigetei: a
Philippini szigetek, Borneo, Java, Celebes és Sumatra között.

A kikötő rendesen tele van a legkülönbözőbb helyekről jövő
hajókkal. Sok köztük a ronda, szánalmas külsejű gőzös, gyakran
nagyon gyanús tartalommal. Ezek mellett feküsznek a vitorláshajók,
a melyek némelyike százharmincz-százhatvan napot is tölt az
óceánon, a míg rendeltetési helyére jut. Kegyetlenül megczibált
kötélzetük és vitorlájuk mutatja, milyen kemény tusákat vívtak
hosszú útjukon az óceánok viharjaival.

A kikötő hemzseg a sok apró vizi járműtől. Maláji praok,
szingaléz kanuk, kinai sámpánok meg a hadihajók csónakjai,
gőzbárkái és giggjei ellepik a kikötőt.

Már a praok, kanuk és sámpánok legénysége fogalmat nyújt
az itt élő nép fajok sokféleségéről. Kelet-Ázsiában kevés olyan kikötő
van, a melyen aránylag annyiféle ember lenne összegyűjtve, mint
ezen a húsz mértföldnyi területű szigeten. Malájok, birmaiak,
szingalézek, bengálok, klingek, sziamok, javánok, kelet-indiai moham-
medánusok, parszik, ammaniták, khinaiak és japánok, továbbá bugghik
a Sunda szigetekről és ácsinok a szomszéd Sumatrából kisebb-
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nagyobb számban képviselve vannak a lakosság között. Igaz, hogy
bábeli zűrzavart csinálnak, de tagadhatatlan, hogy érdekes látványt
nyújtanak.

Habár számra nézve nem a túlnyomóak, de legérdekesebbek
a benszülött malájok, egy kis része annak a nagy népfajnak, a
melynek a kitérjedési határai észak felé a Havai-szigetcsoport, délen
Új-Sealand, nyugaton Madagascar, keleten pedig a Húsvéti-szigetek.

Ezen a nagy területen szétszórt és más néptörzsek közé beékelt
nagyszámú népfaj különben két egymástól könnyen megkülönböz-
tethető válfajra oszlik, a tulajdonképpeni malájira és a polynésiaira.

Az elsőhöz tartoznak a pulopenangiakkal együtt a malájok
(saját nyelvükön: Oran Malaju — vándorló emberek), Maiakkában
és Sumatrán; a tágálok a Philippini szigeteken; a sundanok és
javánok Jáván; a dajakok Borneón; a mákászárok és bugghik
Celebesen, a Sundaszigeteken.

A malájok széles vállú, magas, szikár alakok, többnyire igen
szép idomokkal. Bőrük szine sötét- csokoládé- vagy szürkésbarna
és csak kivételesen fekete. Hajuk hosszú, ritkás, fénylőén fekete.
A szakáll gyér és ezzel is csak kevés maláji büszkélkedik.

Pulo-Penang híres arról, hogy az év minden napjára esik egy-
egy zivatarocska. A ragyogó, sötétkék égboltozatot néhány perez alatt
elfödik a száguldó fekete felhők. A tengerről vijjogva repülnek be
a vészmadarak a szárazföld felé. A buja növényzet különös sötét
színezetet kap a sajátságos fényvisszaverődés következtében. A külön-
ben is nyomasztó hőség tikkasztó forrósággá változik. Az izzadság
végigfolyik az emberen s hirtelen megindul az égiháború. Való-
ságos égzengés az és meg nem szűnő vakító villámlás. Az egész
szemhatáron köröskörül egyszerre gyúl ki a villám ugyanegy pilla-
natban ; a siketítő dörgés végig húzódik az egész szemhatár körül.
Az eső pedig zúg és szakad, mint a vízesés. Xéha az egész csak pár
perczig tart és aztán hirtelen, éppen olyan gyorsan, a milyen gyorsan az
ég beborult, ismét kiderül és néhány perez múlva már megint mosolyog
a gyönyörű azúrkék égboltozat. Egy tenyérnyi felhő nincs rajta, a
mely enyhítené a perzselően forró napsugarakat. Ott tartózkodásunk
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idejében — deczember havában — némely napon hatszor is ismét-
lődött ez a tüneménjr. Nincs olyan nap, a melyen a zivatar ne
ismétlődnék, nem is említve a gyakran fellépő pusztító és romboló
ciklonokat.

Pulo-Penangon állítólag még élnek néhány százan abból a nép-
fajból, a mely egykoron erdőben lakó hajléktalan törzs volt. Hogy
ezek az őslakók az ősei-e a jelenlegi malájoknak, vagy megfordítva:
a malájoknak atavisztikus válfaja, a kik az erdőbe való visszhúzó-
dásuk után vadultak el ismét félemberekké, azt biztosan nem lehet
tudni. Annyi áll, hogy a kultúrának olyan alacsony fokán álló
emberek, a minők ezidőben talán csak Brazília őserdeiben élnek
még. Ezek az orán-utánok, orán-bukitok és a kaskuk. Benn, az
erdők mélyében laknak, czölöpökből és gályákból összetákolt vis-
kókban. A nagyobb része előtt azonban még ez is ismeretlen hajlék.
A majmokkal és más erdei állatokkal együtt a fákon élnek. íme
az ember — az orán-után, a ki a majommal — az orán-utáng-
gal — küzd az eledeléért és a hajlékért.

Testi erejükön kívül alig van fegyverük. Ilyen többek között
a szampitán, egy hosszú bambuszcső, a melyből a mérgezett nyilat
fuvással lövik ki az ellenségre, állatra és emberre egyaránt.

Hogy az erdőkbe visszavert malájok — ha csakugyan azok
— hogyan sülyedhedtek vissza erre a fokra, az megmagyarázható
a malájok faji jelleméből. A maláji ugyanis általában durva és
kegyetlenségre hajló. A lustaság után legfőbb karakterisztikuma
a szenvedélyesség és a lobbanékony ingerlékenység, a mely bizonyos
körülmények között az őrjöngésig emelkedik. Ilyen például a Sumatrán,
Jáván és Maiakkán — tehát Penangban is — szokásban levő Amok-
futás, a mi alatt a malájoknak hirtelen beállott dühöngési vagy
tomboló rohama értendő. Az „Amok"-tól meglepett maláj őrületes

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 34
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dühösséggel rohan végig az utczákon, és leszúr mindenkit, a ki az
útjába kerül.*

Megjegyzendő, hogy ezek az állapotok és viszonyok nagy mérték-
ben csökkentek, sőt végképen megszűntek ott, a hol az európai
kultúra tért nyert befolyásának érvényesíthetésére. Különösen áll ez
Pulo-Penangra, a hol az angol kultúra áldásos közbenjárása a leg-
előnyösebb módon érezhető.

Ámbár vallásosság tekintetében nem nagyon skrupulózusak —
a malájok éppen olyan kevéssé, mint akár a khinaiak vagy japá-
niak — azért a pagodák nagy gonddal és fényűzéssel épültek. Ez
áll különösen a malájok buddha vallású híveinek a templomaira.
A nem buddhista malájok az izlam vallásnak a hívei, míg a
Brahma-vallást csak nagyon kevesen követik. A misszionáriusok
emberfeletti önfeláldozásának köszönhető, hogy a keresztény vallás-
nak is sikerült néhány ezret megnyerni.

A Buddha-pagodák némelyike az építészetnek egy-egy remek-
műve. Legjellemzőbbek az impozáns magas lépcsők, a mozaikkal
berakott padozatok. Sajnos, jellemző a temérdek — bélpoklos a
pagodák környékén.

A szegény bélpoklosok Kelet-Ázsiának szomorú jelenségei.
Némelyikből már csak a csonka törzs van meg és ez is undorító
fekélyekkel van elborítva; a végtagok elvesztek az irtózatos beteg-
ségben. Az elephantiasisban szenvedők viszont az özönvíz előtti
állatokhoz hasonlítanak. A karok és lábak olyan vastagok, mint
vén fának a törzse (Elephantiasis arabum); a homlokról a tenyérnyi
vastag bőr fekélyes ránczokban lóg le az állig s mégsem képes
elfedni az irtózatosan eléktelenített ont és ajkakat. (Az orvosok a
betegségnek ezt az alakját Leontiasisnak — oroszlánarcznak —
nevezik.) Az alamizsnáért kinyújtott kéz, a melyről az ujjak több-
nyire hiányzanak, idomtalan, undort gerjesztő, fekélyes húsdarab.

Valamennyi beteg rágja a betelt és miután az ajkuk meg a
nyelvük annyira meg van dagadva, hogy sem nyelni nem tudnak,

* Az ,,Amok-futás"-ról bővebben emlékeztünk meg a III. kötet Jáva-szigetén
czímű czikkében.
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sem a szájukat nem tudják becsukni, a piros nyalka végigfolyik
meztelen mellükön vagy ruházatukon. Igazán csúnya látvány.

Benn a templomban, a hová a magas kupolán és a vastag
üvegen át csak, nehezen juthat be a napsugár, misztikus homály
dereng. A belseje apró zugokra van beosztva és minden zugban
egy-egy oltár áll. Minden oltár fölött valamely istenség van elhe-
lyezve ; formátlan szörny, emberi vagy állati alakkal, a mely meg-
ható módon vicsorítja fogait, vagy dülleszti ki szemeit a kövön
guggoló könyörgőre. A főbb oltároknál két-káromszoros életnagy-
ságú Buddhák adják az áldást, míg a kisebb oltároknál, ugyanannyi
kis Buddha teszi ugyanezt a szolgálatot.

A hova nem jutott Buddhából, oda elefántot, tigrist vagy
valami más, fantasztikus szörnyet tettek. De azért valamennyien
egyformán segítik meg a szenvedő emberiséget; legalább ezzel biz-
tatja a hpungji a hívőket. Csak áldozatot kell nekik hozni bőven:
rizst, gyümölcsöt, tyúkot, meg lótuszvirágot. Ez az utóbbi akár el
is maradhat, de az első — a rizs — sohasem.

Az oltárok előtt hosszú sárga lepelbe burkolt, szikár alakok
térdepelnek, egészen simára beretvált koponyával. Ezek a hpungjik,
a papok, a kik reggeltől estig megszűnés nélkül monoton hangon
darálják az imádságot pálmalevelekből csinált félméter hosszú és
csak tenyérnyi széles imakönyvükből. Az ájtatos közönség nem sokat
törődik a sárga leples, mormogó alakokkal, hanem inkább a pago-
dában ide-oda kóborló jósok köré csoportosul, a kik az emberek
arczából és tenyeréből igen érdekes dolgokat tudnak kiolvasni.

A pagoda másik oldalán, a hol a legnagyobb Buddhák vannak
elhelyezve, legnagyobb az élénkség. Itt tudniillik néhány vén banya
kiabálja és kínálja árúczikkeit: főtt rizst, forró theát, szárított halat,
gyümölcsöt, tömjént, szivarokat és betelt. Ő maga közbe nagyokat
pöfékel szivarából egyenesen a Buddha orra alá.

A templom legszentebb helye a stupa, az ereklyeszekrény.
Bámulatos művészettel faragott szekrény ez, vert aranyból és elefánt-
csontból. Olyan szent a buddhisták előtt, mint például a „Thóra"
szekrénye a zsidó templomokban. A stupában van ugyanis elhe-
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lyezve a buddhisták hét szentsége, vagy a mint ők nevezik: a
szent hétség. Tudniillik hegyikristály, achát, lazur, korállium, gyöngy,
arany és ezüst. Szent helyet megillető mély csend honol a stupa
körül. Szótlanul és apatikusan hevernek itt hanyatfekve a „zajat"-
okon, a nyugvóhelyeken, az öregebb atyafiak Buddhában és nagyo-
•kat pöfékelve pipájukból hallgatják a hpungji altató imáját.

PAGODA BELSEJE.

Közel a kijárathoz a háttérben vígan és zajosan mulatozik a
maláji ifjúság. Egy csomó villogó szemű, okos arczú malaji ifjú
és legény — nagyobbára tökéletesen meztelenül — futkos ide-oda:
labdáznak, ami a maláji ifjúság kedvencz játéka. Bámulatos ügyes-
séget fejtenek ki játék közben. A labdához tudniillik kézzel nem
szabad nyúlni, hanem csak könyökkel, térddel, lábbal és fejjel.
Némelyik olyan ügyes, hogy vagy a padozatig dobja fel a labdát
a térdével, vagy pedig akkorát üt vele a hpungji kopasz tarkójára,
hogy biz az testvérek között is felér egy „baraczk"-kal. — —
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A színházakból messzire elhallatszik a siketítő zene lármája,
a melynél fülsértőbbet, zajosabbat és éktelenebbet csak a khinai
színházakban produkálnak. Az élvezet eltart jó sokáig; naplemen-
tétől éjfélutáni 2 — 3 óráig. Az ember nem tudja, mit bámuljon
inkább: a színészek kitartását, vagy a nézők türelmét.

A színház nagy, pajtaszerű épületből áll és két részre van
osztva; a nézőtérre, a mely valamivel mélyebben fekszik, meg a
színpadra. A nézőtér egészen szabad terület, padok és székek nélkül.
Arisztokratikus páholyok és habitüés első sorok nincsenek. (Kopasz
fej van azonban itt is elég.) Minden rangkülönbség nélkül együtt
kuporog az egész közönség a földön. Csak a vagyonosak hoz-
nak magukkal szőnyeget és arra ülnek; a nép azonban meg-
elégszik a meztelen anyafölddel. Sokan magukkal hozzák gyerme-
keiket is, a bölcsőt helyettesítő teknőkkel együtt. A fekete-, sárga-
meg csoköládészinű mamák a legfamiliárisabb módon adják meg
az ugyanolyan szinű csecsemőknek azt, a mi a csecsemőké, sőt ez
után el is altatják őket, a megfelelő bölcsődal kíséretében.

A színpadon meglehetősen unalmas a hangulat. A színészek
kivétel nélkül birmaiak; kulisszáknak és díszítésnek nyoma sincs.
Mindezt rendkívüli sokoldalúsággal, sikeresen képviseli egy törött
szék, melyre a „régisseur" minden jelenetnél ráfogja, hogy ez most

i pálmaerdő, most zúgó patak, majd pedig a kilenczedik pokol, vagy
akár a dicsőségesen uralkodó fejedelemnek tündöklő trónusa, a mint
éppen a helyzet megkívánja. A jelenetekben és felvonásokban szintén
nagy a változatosság. Az egyik felvonásban a király jön be előbb, földig
érő csepüszakállal, fején méter magas koronával papírból; utána
az ördög — a birmai színpadon az ördög mindjárt a király után
jön — az ördög után a király leánya; a leány után — magától
értetődik — a vazallus-főnök, a kit egy csomó lefejezésre szánt
áldozat követ. A másik felvonásban azonban az ördög jön a király
után, a leány a vazulus-főnök fia előtt, a kit jelenleg már máglyára
szánt áldozatok követnek, stb.

Mintegy tíz zenész van a színpadon; de az éktelen lárma után
ítélve, lehetnének vagy százan. Legfontosabb hangszerük a kivaing
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és csáind. Mind a kettő egész csoportozat különböző nagyságú
dobokból áll, a melyek között ülve, az illető művész teljes erejéből
döngeti a rettenetes hangszereket. Aztán egynéhány tülök, néhány
húros hangszer, több hatágú síp és egy-két gong.

BIRMÁN TÁNCZOSNŐK.

Most. éppen ' kezdetét veszi a nagy jelenet, az est „piece de
resistence"-a. A király megtudja valamely alantas udvariszolga
árulása folytán, hogy leánya titkos összejöveteleket tart vazallusának
fiával, mégpedig — óh szörnyűség — az első valóságos-belső-titkos-
fő-fő-miniszterének közvetítésével. A bősz király dühében halált
osztogat mindenfelé. Leánya, a szende Sáváng... stb. máglyán végzi
ifjú életét; a vazallus fia, apjával és minden férfirokonával egye-
temben karóba huzatik; az első valóságos-belső-titkos-fő-fő-minisztert
pedig tigrisek marczangolják szét. A színpadon lázas izgalom kelet-
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kezik. Égetnek, karóba húznak, marczangolnak. Persze mindent
csak úgy szóval és gesztussal. A szegény törött szék azt sem tudja,
hogy mi legyen előbb: máglya, karó vagy vérengző tigris. A zene
most már valósággal dühöng; a művészek őrjöngve hadonáznak és

SIAMI TÁNCZOSNŐK.

ordítanak. Az elragadott közönség ,,sötét" része pedig, tudniillik a
malájok, birmaiak, sziamok és szingalézek tombolnak; a sárgák ellen-
ben, a khinaiak, frenetikus — hüvelykmutogatással fejezik ki elra-
gadtatásukat. A khinaiaknál ugyanis a balhüvelyk mutogatása annyi
mint a taps. (Jobb hüvelykkel bizonyosan kifütyülik a színészeket.)

Mi fehérek pedig bedugjuk a fülünket és menekülünk a „bor-
zalmas" látván}'-, de még inkább a borzalmas zene elől.
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Itt tartózkodásunk harmadik napján M . . . sorhajóhadnagy, a
tisztikarnak általánosan tisztelt és bajtársias őszinteséggel szeretett
tagja, sürgönyt kapott hazulról, a melyben édesatyja halálát tudat-
ták vele. Képzelhető az a mély gyász és megdöbbenés, mely sze-
gény bajtársunkat a gyászhír hallatára elfogta.

Némi vigaszt nyújtott a gyászolónak az őszinte részvét, melyet
a ,,Zrinyi"-n levő bajtársai irányában kifejeztek.

Ugyanekkor egy régebben elhalt bajtársunk sírjára tettük le
koszorúnkat.

Néhány évvel a „Zrínyi" előtt az „Aurora"-korvettánk érin-
tette Pulo-Penangot azon okból, hogy a hajó súlyos betegét,
H . . . Ö . . . sorhajóhadnagyot partraszállítsák. Ez a tiszt már a
Nicobári szigeteken szerezte súlyos betegségének csiráját. — Ámbár
az „Aurora" orvosa már a Nicobári szigeteken szükségesnek tartotta,
hogy a beteget partraszállítsák és a legelső Európa felé induló
postahajóval, mely a Nicobári szigeteket érinteni fogja, hazaküldjék
vagy legalább Elő-Indiának valamely kikötőjébe szállítsák, a beteg
tiszt nem engedelmeskedett. 0 ott akart maradni, a hova köteles-
sége kötötte, és ha meg kell halnia, akkor is honfi- és bajtársai
között akart meghalni.

A maiakkai szorosban állapota rohamosan rosszabbodott. Tilta-
kozásaellenére Pulo-Penangban partra szállították és egy vendégszerető
német házában helyezték el, a hol rövid szenvedés után meghalt.

Indulásunk előtt vittük ki koszorúnkat az elhalt bajtárs sírjára.
A sírra lehajló pálmagalyak árnyában, sok ezer mértföldre a

drága hazától, aludta örök álmát az, ki a viszontlátás boldog remé-
nyében búcsúzott el azoktól, a kiket ezen a világon legjobban
szeretett és akiket két évi küzdelemteljes távollét után remélt
magához ölelhetni.

És most az Egyenlítő örök kék ege alatt nyugszik, pálmák
árnyában. Azokat azonban, a kiket életében szeretett, látni fogja —
az Égben.



NYOLCZADIK FEJEZET.

SINGAPORE.

Mindazok a tengerészek, a kik huzamosabb időt töltöttek
Kelet-Ázsia partjain és a csendes óceáni szigeteken, örömmel
üdvözlik Singaporet, azt a kikötőt, a mely Hátsó-Indiának a leg-
délibb pontján, Maiakká félszigeten fekszik.

A hogyan a suezi csatorna az első kapu Európa és Ázsia
között, úgy Singapore (malájul: Singapore = oroszlánok városa)
szintén a legfontosabb kapu és átjáró Ázsia és a tőle keletre eső
tartományok és vizi utak között.

Mi, a kik küzdelemteljes és fáradságos hónapokat töltöttünk
el Khina és Korea partjain, szintén örömmel üdvözöltük a napot,
a melyen ismét lebocsáthattuk horgonyainkat Singapore kikötőjében.

Eltekintve attól, hogy az ember csaknem otthon érzi magát
ebben a kikötőben, ha néhány ezer mértfölddel még messzebb járt
keleten, holott a legjobb esetben is még mintegy hétezerötszáz-
nyolczezer mértföldnyi út fekszik előtte a tulajdonképeni otthonig,
ettől a körülménytől eltekintve is a város kellemes és minden
igényt kielégítő tartózkodási hely. A város szép fekvése, a gyö-
nyörű buja, tropikus növényzet, a melylyel legfeljebb Ceylon szi-
gete vetekedhetik, továbbá az a körülmény, hogy itt már minden
lépten-nyomon európait lát az ember (Singaporenak 170,000 lakosa
között mintegy ezer európai él) — mindez nagyban hozzájárul,
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hogy elfeledtesse az emberrel az eddig átélt nélkülözéseket, meg
hogy új erőre és kitartásra buzdítsa a még előtte álló fáradalmas
óceáni utakra.

Miután ezúttal másodszor tartózkodtunk Singaporeban, termé-
szetes, hogy kellemesebben teltek el napjaink, mint első ottlétünk

SINGAPORE. RÉSZLET A BOTANIKUS KERTBEX.

alkalmával. Mert a helyett, hogy új ismeretségeket kellett volna
keresnünk, csak megújítottuk a félbeszakított barátságot.

A tapasztalatok és élemények ellenére, a melyek első és második
itt tartózkodásunk közé estek, mégis sok tekintetben érdekelt ben-
nünket a. nagyon érdekes város. Maga a fekvése is sajátságos.
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A szárazföldtől mintegy erőszakosan elszakítva, parárryi sziget az
egész, a mely egy szélességi foknál valamivel magasabban fekszik
az Egyenlítőtől. Kis gőzbárkával innen néhány óra alatt el lehet
érni az Egyenlítőt.

Téves volna azonban azt hinni, hogy ezen a helyen, ilyen
közel az Egyenlítő vonalához, az embernek elevenen kell megsülnie
a rettenetes forróságban. Ellenkezőleg; Singapore egyike az aequa-
torialis vidékek legegészségesebb és legkellemesebb pontjainak. Igaz,
hogy a hőség tikkasztó; de mi az a Khina belsejében uralkodó és
a verestengeri partok gyilkos hőségéhez képest. Sőt a dysenteria,
malaria és cholera is, ez a gyönyörűséges trifolium, hasonlíthatat-
lanul ritkábban lép fel és enyhébb lefolyású, mint Kelet-Ázsiának
más hírhedt vidékein.

A növényzete olyan buja, olyan túlságosan dús, hogy a szá-
razföldtől meglehetősen távol, benn a tengerben is, akkora parányi
kis helyen, a mekkorán egy fa gyökerei megfogamzhatnak, teljes
virágdíszben pompázó vagy gyümölcsökkel megrakott terebélyes
fákat lehet látni, a melyeknek dagály alkalmával csak a koronája
áll ki a vízből.

A város közelében, alig egy mértföldnyire a központtól, feküsz-
nek a kényelmes és néha nagy fényűzéssel berendezett .,bungalo"-k.
Ezek az európaiak tulajdonképeni lakásai, miután benn a városban
csak a „contorok" (üzletek, irodák) vannak. A bungalo-k .parkjai
némely esetekben valóságos kis őserdők, mindazon hozzájuk tartozó
kellékekkel, a melyeket az őserdő fogalmához kötünk. Tudniillik
sűrű-sötét rengetegek, a melyeknek lombjai között csak elvétve tud
magának utat törni a napsugár. Szédületes magas pálmasudarak,
emberfejnagyságú gyümölcsökkel. Térdig érő magas fű. A fákon
áthatolhatatlan folyondár; szövevényes hálóvá összefolyó gyönyörű
orchideák, csillogó, ragyogó apró madárkák, tenyérnagyságú lepkék
és last not least, mérges kígyók, párduczok, tigrisek és oroszlánok.
Xémely éjjeleken, a melyeket ismerőseink bungalo-iban töltöttünk,
közvetlen közelünkben felriasztott bennünket az oroszlán ordítása és
a tigris bőgése. • .
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Nagyon kellemes és csaknem meglepő az európaiak számára
berendezett szállodák fényűzése és a trópusok viszonyaihoz alkal-
mazott rendkívüli kényelme. Szellős, tágas csarnokok; az egyes
szobák valóságos termek, melyekben szünet nélkül mozgásban van

KÓKUSZPÁLMA-ÜLTETVÉNY SINGAPOREBAN.

az óriási nagy legyező — a „punka", a melyet maláji gyerekek
vagy a „chineese boy" (csájniz boj = khinai inas) megszakítás nélkül
húznak egész nap és éjjel. Meglepő a temérdek cselédség, leginkább
a szingalézek rokonszenves fekete törzséből. Hogy az árak rend-
kívüli magasságuk következtében szintén meglepők, azt talán feles-
leges megemlíteni.
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Nem kevésbbé érdekes az a népség, a mely elárasztja az
utczákat, a folyót és a kikötőt. Ázsiának talán valamennyi népfaja
képviselve van a város népességében: malájok, hinduk, parszik,
tamilok, klingek, bengálok, arabok, perzsák, javánok, japánok és
legfeltűnőbb számmal a khinaiak.

Mint általában a legtöbb délázsiai fajnál, úgy itt is feltűnő az,
hogy a férfiak szépségre nézve felülmúlják a tulajdonképeni szép-
nemet. Hanem azért ezek is szépek; már a mennyiben szépnek
mondunk egy karcsútestű párduczot.

Az öltözet a legszeretetreméltóbban egyszerű. Némelyek egészen
meztelenek, mint például az ifjú generáczió a serdülő hajadonig;
különben pedig a férfiak sarongot — színes derékövet, — a nők
pedig kampojt, — a czomb közepéig érő bő szoknyát — viselnek.
A jobbmódú férfiak ezenkívül kék zubbonyt és magas hímzett
süveget, a nők pedig feszesen álló ujjatlan hímzett zubbonyt visel-
nek, a mely kaczéran tünteti fel szép idomaikat.

Közös szokása férfiaknak és nőknek egyaránt az örökös betel-rágás.
A betel rendkívül erős és fűszeres vegyülék, melynek főalkat-

részeaz areka- és szerecsendió. Ezeket finom darabkákra zúzzák szét,
égetett korálliummal vagy csigahéjjal meg gyömbérrel keverik össze,
az egészet pedig betekerik a keserű és csípős betel-levélbe. Az ilyen
gömböt aztán bedugják a szájukba és elrágódnak rajta a felébredés
perczétől az elalvásig. Állítólag egészségi szempontból teszik,
az emésztés elősegítésére, meg az izmok erősítésére, a hogyan
például a délamerikai indiánusok a koka levelének és a Paulinia
Sorbilisnek tulajdonítnak ilyen erőt. Valószínűbb azonban, hogy
ugyanazon okból rágják ők a betelt, a melyből mi naphosszat az
erős szivarokat szívjuk és isszuk az idegrontó feketekávét.

Egy alkalommal megkóstoltam én is a betelt. De legfeljebb egy-két
perczig tartottam a számban s ezen két perez alatt eszembe jutottak
összes megtett és ezután megteendő bűneim. Merem mondani, hogy
a legvadabb szegedi paprika éhez képest valóságos vaníliás créme.*

* Úgy a betelről, valamint egész Singaporerői bő ismertetést adunk a III. kötet
hasonezímű czikkében.
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A betel vérpirosra festi az ajkakat és a nyelvet, a fogakat
pedig feketére. Némely villogó szemű, marcziálisabb alak olyan a
vérpirosra festett ajkakkal, mintha éppen most tépte volna szét
ellenfelét a fogaival.

A betelrágás igazán hihetetlen nyálkaképződést okoz. A betel-
rágás a test kigőzölgését is befolyásolja. Ez egészen sajátszerű, de
mindig kellemetlen. Bizonyos középállást foglal el az izzadó néger
és a japáninak a dohos ruhaszekrény illatához hasonló kigőzölgése
között. Viszont tagadhatatlan, hogy a lehelletnek üde és kellemes
illatot kölcsönöz. Singaporenak sok ezer lakosa egész áldott napon
keresztül nem tesz egyebet, mint rágja a betelt vagy pedig válto-
zatosság kedvéért az édesfa gyökerével súrolja a fogait. Ez külö-
nösen a kampojt és zubbonyt viselő nemnek — a nőknek — a
legkedvesebb foglalkozása. Naphosszat képesek mozdulatlanul hanyatt
feküdni czölöpökre épített házaik tetején vagy a küszöbön a pálmák
árnyában. Csak valami igen fontos eset lehet az, a mi apathiájukból
felriasztja őket. , °

Hogy a bennszülöttek lassanként kezdenek a munkához szokni,
abban nagy része van a khinaiaknak. Az utolsó évtizedek óta
ugyanis ezek olyan nagy tömegekben vándoroltak át Hátsó-Indiába
meg a csendes-óceáni szigetekre, hogy jelenleg már a parányi Penang
szigeten is mintegy hatvanötezer khinai telepedett le.

Ha el is árasztották a kis paradicsomot magukkal hozott
szokásaikkal és sajátos életmódjukkal, de másrészt az is igaz,
hogy bámulatosán kitartó szorgalmuk, magas fokra kifejlett családi
életük és páratlanul álló mértékletességük által nagy befolyást
gyakoroltak a lusta, tunya, munkakerülő és könnyelmű ben-
szülöttekre.

A kézimunka, a kereskedelem, a földművelés, mind a khinaiak
kezében van; kivévén a szellemi életet meg a külvilággal folytatott
kereskedelmet. Ezeket az európaiak ragadták kezükbe.

Szerény igényeiknél és a leggyilkosabb éghajlathoz meg a leg-
heterogénebb viszonyokhoz is könnyen alkalmazkodó képességük-
nél fogva, letelepedésük a képzelhető legegyszerűbben történik.



SIAMI SZÍNÉSZNŐ.
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Európai vállalkozó, vagy már régebben ott élő khinai vezetése alatt
kiszemelik az ültetvények helyét és rögtön hozzáfognak az erdő-
irtáshoz meg az ideiglenes szalmakunyhók felépítéséhez, hogy
egyelőre védve legyenek a naponként ismétlődő zivatarok elől. Ezután
megkezdik az állandó házak építését, a mely czélra a ratang rost-
jait használják kötőszernek. Az egész épülethez egyetlen szeget
sem használnak, a mint egyáltalában egy darabka vasat sem, hogy
megóvják házaikat a rohamosan pusztító rozsdától, ami a nagy-
fokú légnedvesség következménye. A fedélhez is csak rátángot és
bambuszt használnak. Szóval: az egész épület csak össze van
fűzve, szőve és kötve.

Úgy mint Singaporeban, Bataviában, San Franciscóban, szóval
mindenütt, a hol sok ezrekre megy a kivándorlóit khinaiak száma,
feltűnően kevés közöttük a nő. Khinában ugyanis meg van tiltva
a nők kivándorlása, vagy a legjobb esetben is nagyon meg van
nehezítve, a mi tulajdonképen közvetett akadály akar lenni a férfiak
kivándorlásában is. . ,

Ez a körülmény okozta, hogy a kivándorlottak eddig évről-
évre hazatértek otthonukba családaik meglátogatására és rövid idő
múlva ismét visszatértek Singaporeba (vagy a többi kivándor-
lási helyekre) az ideiglenesen alapított családjukhoz. Mert a családi
életet az egyedül lehetséges életmódnak tekintő khinaiak új hazá-
jukban is mindenütt családot alapítanak, azaz a bennszülöttek
leányait veszik nőül — ideiglenesen. És meg kell vallani, hogy
ámbár a sárga férj meg a fekete feleség között óriási a fajeltérés,
a maláji nők a szorgalmas, mértékletes és erélyes khinai férjek
vezetése alatt lényegesen megváltoznak és maguk is munkás és
takarékos asszonyokká lesznek. Hiszen láttuk Birmában és Jáva
szigetén, hogy a bennszülöttek szemében a munkás és takarékos
khinai a legkívánatosabb férj és vő.

A milyen feltűnő a khinai nők hiánya, éppen olyan szembe-
ötlő az itt élő japáni nők nagy száma. Japánban ugyanis a férfiak
— a munkaerő — kivándorlása meg volt gátolva; ellenben semmi
súlyt sem fektettek arra, ha a szigetországból évenkint ezer
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meg ezer fiatal nő vándorolt ki a szomszéd tartományokba és
szigetekre. A kedves és bájos teremtések fel is használták az
alkalmat és innen van, hogy Singaporetól kezdve fel Eszak-
Khináig, sőt a szibiriai Vladivosztokig majdnem minden kikötőben
megtalálhatók.

A nők rokonszenves arczúak, csinosan és Ízlésesen öltözköd-
nek, kedves kis teremtések és előnyösen tűnnek ki a sok meztelen
fekete, bronzszinű és sárga bennszülött nő közül. Hogy mi úton-
módon kerülnek le olyan nagy távolságra is, mint pl. Pulo-Penang
vagy Surabaya, azt nem tudom. Annyi azonban áll, hogy sokkal
tisztességesebb módon, mint a hogy a mi magyar leányaink jutnak
el Braziliába, Alexandriába vagy Szmirnába.

Valóságos csapás Singaporera az a nagyszámú csőcselék, a
mely a világ minden részéből ideseregelve, itt üti fel ideiglenes
tanyáját hosszú kalandozások után. Ugyanis a hadi hajók, még
inkább azonban a kereskedelmi hajók ezrével látogatják meg a
kikötőt évenkint. A múlt évben például mintegy kilenczezer hajó
érintette Singaporét tíz millió tonnatartalommal, a mely hajók
mintegy százmillió dollár értékű árúczikket hoztak és ugyanannyit
vittek ki. Ezek a hajók, a melyek a földgömb legkülönbözőbb pont-
jairól jőve, néhány napig itt tartózkodnak, szolgáltatják az említett
nemzetközi csőcseléknek legfőbb kontingensét.

A hadi hajókról itt szökik meg a legtöbb matróz. De még
többen a kereskedelmi hajókról, miután ezeknek a legénysége nem
hadiszolgálatra besorozott és szigorú vasfegyelem alatt álló katona-
ság, hanem a földgömb legkülönbözőbb pontjain ideiglenesen fel-
fogadott zagyvalék. Az ilyen hajó legénysége között van néha
egyszerre angol, spanyol, amerikai, franczia, portugállus, hollandus,
maláji, szingaléz, khinai és japáni meg néger.

És a ki tudja, hogy ezen alsóbb osztályú hajók nagyrészének
a legénysége között gyakran az illető nemzetnek a szemen-szedett
csőcseléke, a társadalomból kitaszított izgága, kötekedő és durva
lelkületű emberek vannak, az elképzelheti, minő szerepeket játsza-
nak itt ezek a késforgató zsebmetszők, a kiket az aránylag nagy
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kiterjedésű területen még a vasmarkú angol rendőrség sem képes
kordában tartani.

Azután meg éppen a nagyszabású hajóforgalom az, mely elő-
segíti a csőcselék működését. Például ez meg ez a hajó jön Sura-
bayaból, Pantianakból vagy Adelaideból, ez meg ez megy San
Franciscóba, a Marquesas-szigetekre vagy Capetownba. Legényre,
matrózra mindig van szüksége csaknem minden obszkurus hajónak.
Ha valamelyik elkövet valami csínyt vagy gonosztettet, a hajóra
menekül mint matróz, a melynek a kapitánya — indulás előtt —
bizony nem valami skrupulózusan jár el a felvételben, hanem örvend,
hogy nagyszámú szökevényeit akármilyen emberanyaggal némileg
helyettesíteni tudja.

Persze tisztelet, becsület az olyan hajóknak, mint pl. a „Kaiser
Wilhelm II.", „Imperator", „Oceania", „City of Rome" és a többi.
Ezekről a hajókról itt nincs szó. Ezeknek a hajóknak a legénysége
fegyelem és egyöntetűség tekintetében kiállja a versenyt bármely
hadi hajó legénységével.

A közt a sok emberélet között, a melylyel a singaporei rend-
őrség úgy számol be az év végén, hogy ennyit meg ennyit téptek
széjjel a tigrisek, ennyit az oroszlánok, ennyit meg ennyit fojtottak
meg a kígyók, vagy faltak fel a czápák, vagy ragadtak el a
krokodilok, vagy csíptek halálra a skorpiók, — van akárhány
olyan is, a melyről bizony nem tudja elmondani, hogy hány
lelte a halálát a gyilkos kése alatt és hogy hányat fullasztottak a
tengerbe.

Itt még meglehetős olcsó árú az emberélet. Egy kis séta nap-
lementével a tengerparton a város közelében és nagyon könnyen
éri az embert valamelyik bokor árnyában késszúrás vagy ki-
dobott lasso. Vagy pedig az ember kissé későn tér vissza hajójára;
olyan órában, a midőn már lekésett arról a csónakról, a melyet a
hajója küldött ki érette a partra. Hogy tehát haza juthasson, kény-
telen idegen csónakot bérelni. Van ott százával maláji, arab, szinga-
léz, de legtöbb a khinai sámpán. A hajó messze fekszik, sötét
van; a tenger zajlása elnyom minden hangot, az ember egyedül

3 6 *
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van, a khinai kulinak pedig vagy annak az akármilyen nemzeti-
ségű csónakosnak az emberi élet talán egy mákszemmel sem több,
mint macskakölyök élete; — csuda-e tehát, ha az évi kimutatás
szerint olyan feltűnő sok embert tépnek szét a — bestiák!?

Kétízbeni tartózkodásunk alatt Síngaporeban három ízben hal-
lottunk olyan esetet, a melyekben a gyilkosságok áldozatait a tenger-
parton találták meg olyan állapotban, a melyben határozottan nem
látszottak meg a tigris-karmok nyomai, hanem igenis a késnek
vagy a kötélnek.

A tulajdonképeni élet, az utczák elevensége naplementével áll
be. Az utczákat és a tereket ellepi a népség, mely a félmcztelcn-
ségek ellenére, elég tarka képet nyújt. Fekete, barna, sárga és
csokoládé szinű emberek sürögnek, futnak, kiabálnak, adnak és
vesznek kék, sárga, zöld, piros és fehérszinű ruházatban, itt-ott
látható egy-egy európai is, az Egyenlítő közelében mindenütt közös
jellegű sápadt, kedvetlen arczczal, tetőtől-talpig fehérbe öltözve, a
derekről sohasem hiányzó piros vagy sárga övvel és hatalmas parafa-
sisakkal a fején.

Kedves benyomást tesznek a mosolygó, üde arczu és nyájas
tekintetű japáni nők, fantasztikus és bizarr öltönyükben negédesen
előre hajolva, többnyire a mellükön keresztbe font karokkal és han-
gosan kopogva magas faczipőcskéikkel. Egynémely „gigerlit" a sárga
irigység fogna el, ha látná a singaporei jobbmódu khinaiak „sneidig"
ruházatát. Ezeknek az öltözete rövid, de nagyon bő fekete selyem-
bugyogóból, továbbá nyitott sujtásos zubbonyból áll a meztelen
derékon. Lábukon lakk-czipőt viselnek, egyik kezükben a szokásos
napernyővel, a másikban a még szokásosabb legyezővel. Leg-
büszkébbek azonban az európai divatú, szürke szinű, lág}rposztó
kalapjukra.

Az utczákon hosszú sorban követik egymást a ,,dzsinricksa"-k,
a kétkerekű nagyon könnyű kis kocsik, a melyekbe khinai kuli
vagy maláj suhancz van befogva. Az úri nép, tudniillik az európai
és a gazdag khinai kereskedők, elegáns tilburikben ülnek, kocsi-
juk elé fogott drága lovakkal, a melyeket a szomszéd Sumatrából
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vagy a távoli Ausztráliából hoznak Singaporeba. A sárga elem
előkelőbbje a khinai negyedben található, a mely városrészben a
meggazdagodott khinaiak pazar fényű bizarr építésű palotái állanak
egy-egy park közepén. (Ritkán látható nagyobb hasonlóság, mint a
milyen ezek közt az aranynyal, elefántcsonttal és márványnyal
díszített khinai paloták meg az úgynevezett „jótékonyczélú jelmezes
bálok" között létezik. Az üres hiú gőg, a szomszédot minden áron
túlliczitálni akarás, a meg nem illető' fényűző pompa, meg az
oktalan czélszerűtlenség, egyaránt szembetűnő mind a kettőnél)

Az utczasarkon és a tereken kóklerek, erőművészek, szemfény-
vesztők meg kígyótánczoltatók zajos, ordító csoportja üti fel tanyáját.
A csupán derékkötővel ruházott szemfényvesztő olyan csodálatos
mutatványokat végez minden készülék nélkül, vagy csak a leg-
primitivusabb segédeszközökkel, a minőket nálunk a leggazdagabban
felszerelt Homes and Fey-ink sem produkálnak. íme például: egy-
szerű kis virágcserépbe bedug a „bűvész" két-három virágmagot,
aztán befedi rongydarabbal és sípol hozzá valamit a bambusz-tilin-
kóján. Néhány perez múlva a rongy elkezd magától emelkedni és
mikor a bűvész elveszi a rongyot a cserépről, félméter magas
pálmácska látható, a melynek gyökerei a cserép földjében ágaznak
széjjel. Vagy pedig: egy hat-hét éves gyermeket bedug kosárba
és bekötözteti valaki által a fedelét. Akkor aztán neki áll hosszú
éles karddal a kosárnak és össze-vissza szurkálja azt minden irányban.
A kosár ezen idő alatt ott fekszik a csupasz földön, sűrűn körül-
állva a nézőktől. A kosárba zárt gyermek velőtrázó módon sikoltoz
egy darabig, aztán elcsendesül. „Úgy ni, most már meg van halva",
mondja a bűvész. Kinyitják a kosarat és a gyermeknek — nyoma
sincs benne.

A bazárok, vándorkonyhák és zenészek köré szintén nagy
tömeg csoportosul. Az Egyenlítő alatt ugyanis szívesen mulatnak
az emberek — naplemente után. A gong zengő csengése meg a
bambusz-tilinkók exotikus melódiája összeolvad a bazárosok és
élelmiárusok kiabálásával. Itt néhány khinai kuli ordít fülsértő,
rikácsoló hangon követelve vagy megtagadva a koczkázásnál hamisan
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vesztett vagy nyert néhány nyomorult cash-t.* A kiabálás fokozó-
dik, a felek dühösen vicsorítják egymásra fogaikat, míg végre közibük
csap a mennykő, a hatalmas termetű bengáli rendőr s irgalmatlanul
csapkodja őket kurta fütykösével.

Tekintve a Singaporeban élő nemzetek különféleségét, magától
értetődik, hogy a megélhetési viszonyok és az igények is éppen

HINDU BŰVÉSZ.

olyan különbözők. Az óriási vagyonnal rendelkező elkényeztetett és
nagyrészben elpuhult európai között, ki raffinált kényelemmel beren-
dezett bungalójában piheni ki a contorban töltött nap fáradalmait
és a maláji között, ki egész naphosszat nem foglalkozott egyébbel,
mint a betelrágással és a ki még arra is lusta, hogy néhány pálma-

* Cash (kcs), khinai rézpénz, melyből öt darab a mi pénzünk szerint két fillér-
nek felel mes.
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galyból kunyhót tákoljon össze magának, hanem a földbe kapart
négyszegletű lyukkal megelégszik, e kettő között a munkának és
igénynek nagyon sok fokozata fordul elő.

A sok különböző igényű és egymástól eltérő törekvésű emberek
között, a kik erre az aránylag parányi helyre vannak összeszorítva,
sokkal gyakoriabbak azok az összeütközések és nehézségek, a melyek
az ember létért való küzdelmében másutt előfordulnak. Itt tekintetbe
jön a táplálkozás közötti óriási különbség és az ebből kifolyó ellent-
állási képesség is. Az egyik rész megelégszik néhány marok rizs-
zsel, a másik pedig Dél-Ausztráliából származó teknősbékát, kokhin-
khinai fecskefészket, Angliából származó ürühúst követel és marsalát
meg franczia pezsgőt iszik hozzá.

Az érdekek összeütközésénél talán megemlíthető a nagy hiány
a nőkben. Hogy milyen aránytalanul kisebb a nők száma Singa-
poreban, mint a férfiaké, kitűnik a következő összeállításból. Singa-
pore lakosságának legnagyobb részét a khinaiak teszik ki, összesen
54,000-en vannak, ebből 46,700 férfi és csak 7300 nő. Ezután
jönnek a benszülött malájok 11,000 férfival és 9200 nővel; klingek:
7660 férfi, 7000 nő; 1000 európai és amerikai, köztük csupán
300 nő; bojanok 1400-an, közte 220 nő; bugghik 1020-an, 900
nővel; javánok 2150 férfi, 900 nő; eurazok 2100-an, közte 800
nő. — Tehát csak nagyjában számítva esik 71,700 férfira 20,600
nő. Ezenkívül évenként sok ezerre megy az átutazók vagy csak
ideiglenesen itt tartózkodó utasok száma, a kiknek csak elenyésző
százalékát adják a nők.

Singaporenak az éghajlata is lényegesen eltérő a normális
viszonyoktól. Ezalatt azonban nem azt kell érteni, hogy a maga-
sabban északra vagy a mélyebben délre fekvő vidékek éghajlatától
tér el, hanem különbözik az ugyanazon szélesség alatt fekvő más
városokétól is.

Tél és nyár között alig van valami kis különbség. A nap
majdnem pontban 6 órakor kel a szemhatár fölé és pontban
6 órakor tűnik el a tenger színe alá. Nap feljöttekor aránylag
csaknem hűvösnek mondható a levegő. A növényzeten sűrű harmat
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ül, az égen könnyű fehér felhők szállinganak. Nyolcz óra tájt már
forrón perzselően süt a nap. Az égbolton egyetlen felhőcske sincs;
finom, forró homok leng a levegőben. Tizenegy órakor a forróság
tikkasztóvá, csaknem tűrhetetlenné válik; az emberről folyton szi-
várog az izzadság. Ha egy lépést teszen, ha csak megmozdul, már
fokozódik a transpiráczió. Óránként kell átöltöznie és már az átöltöz-
ködés alatt átizzadja a ruháját. Ez a forróság, lassanként fokozódva,

SZÍNHÁZBAN.

délutáni három óráig tart. Ekkor elkezdenek a felhők gyülekezni
és egy szempillantás alatt zúgó zápor ömlik alá, mely a bőrig
áztatja az embert. (Kivált ha úg3r áll ki neki, mint a hogy mi
tettük: úszóruhában.) Valóságos gyönyörűség ez az eső. Az ellan-
kadt, eltikkasztott ember tátott szájjal áll ki eléje és átvillanyozza,
úgyszólva lemossa róla a még félórával előbb ólomsúrylyal ránehe-
zedett, nyomott kedélyhangulatot.

Ezután jön az üdülés. A tikkasztó forróság megszűnt, a levegő
balzsamosan lágy. A növényzet tündököl a buja sötétzöld színben.
Az égbolt kék és ragyogó, mint a caprii kékbarlang. De nem
sokáig tart a gyönyörűség. Alig egy-két órával később a nap letűnik
és beáll a sötét éjszaka. Este hét órakor már éjféli sötétség van.
És a sötétséggel megjelennek az apró mérges moszkitók milliárdjai,
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a melyek elől nincs menekülés. Az embernek elfárad a karja a
folytonos legyezgetésben, de azért az apró gyilkosok elől nincs
menekülés. Csak a tökéletes elbágyadás és ellankadásnak köszön-
hető, hogy mégis álom jön az ember szemére.

Másnap kezdődik ugyanez az élet. Álmosan, bágyadtán és
ellankadtan ébred fel az ember. A különben felfrissítő fürdés csak
pillanatnyi enyhülést hoz; ha a fürdőből kilép, már ismét izzad.
Testének minden része el van borítva a sűrű és erősen viszkető
moszkitó-csípésektől, a melyekhez a trópusoknak egy másik csapása
is hozzájárul. Ez az úgynevezett ,,Prickling heat", apró veres
kiütések, a melyek az egész bőrt elfedik. A hőség-küteg egyike a
legkellemetlenebbül viszkető kütegeknek; rendkívül viszketnek és
minél többet segít az ember magán, azaz minél többet vakarózik,
annál inkább viszket. A sok vakarás következtében meg az apró
kiütések összefolyásából gyakran valóságos tályogok képződnek.

Ámbár mindennap esik az eső, sőt néha hihetetlen nagy mér-
tékben, mégis véghetetlenül porosak az utak. A por olyan finom,
mint a liszt; beleveszi magát az ember orrába, szájába és a szemébe,
miután pedig az öltözék a lehető legkönnyebb és nagyon szellős;
természetes, hogy a testhez is hozzáfér és oda is tapad a folyto-
nosan transpiráló bőrhöz.

Gyalog sohasem járnak az európaiak. Vagy dzsinriksában,
az együléses kocsiban, vagy pedig a maláji „zajs" által hajtott
faredős kocsiban viteti magát. Az előkelőbb európaiak óriási
nagy kocsikat használnak, a melyek vászonernyővel vannak fedve.
A kocsi elé fogott lovak vagyont képviselnek, miután messze
földről, Ausztráliából vagy Dél-Afrikából hozatják drága költséggel.

Jóllehet Singapore egyike a tropikus vidékek egészségesebb
pontjainak, mégis rendkívüli nehézségekkel tudnak az európaiak
akklimatizálódni. A letelepedés első éveiben csak valamivel érzik
magukat jobban, mint az az európai, ki első ízben tartózkodik ott
néhány napra. A kik már régebben élnek ezeken a vidékeken,
azok már büszkén verik a mellüket, hogy ők már tökéletesen
akklimatízálva vannak. És hogyan festenek ezek a szegény önámítók!

Dr. Gáspár F.: A föld körül IV. 37
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Az arczuk barnás-szürke, azaz fakó; a szemük beesett; fénytelen
arczukon — a fiatalokén is — számtalan apró redő, mint a korán
vénülő rouékunak. Étvágyuk majdnem semmi, álmuk kevés, hallga-
tagok és kedélytelenek. Az arczukról és mellükről folyton törlik az
izzadságot; vakaróznak jobbról és balról, nem tudnak tíz perczig
gyalogolni — és e mellett azt állítják, de sőt hiszik is, hogy ők
tökéletesen egészségesek.

A trópusok alatt élő európaiak étkezése a legunalmasabb és
legkevésbbé változatos. Húsneműeket csak keveset esznek; a hús
sajátságos ízénél fogva kénytelenek keveset enni és azt is minden-
féle ideg- és gyomorrontó fűszerekkel meg mártásokkal élvez-
hetővé tenni. Csupán a ,,curry" (körri) az, a melyet naponként
kétszer esznek, mégpedig a viszonyokhoz arányítva meglehetős nagy
mennyiségben. . • ' • . '

A curry által előidézett szomj úság úgyszólván olthatatlan. Már
pedig az itallal való mértékletlenkedés súlyosan megbosszulja magát.
Vizet ivó európai itt ritkaság. A szomjúság oltására többnyire
gyenge teát használnak, még pedig nagyon sokat. Sör és bor néha
már kis mértékben nagyon ártalmassá lehet. A sör erjedni kezd
már a gyomorban, a bor pedig már kis mértékben is rendkívül
hevít. Ellenben nagyon kellemes italul szolgál a lehűtött fekete kávé.

Ámbár mindnyájan tudják, mennyire káros a szeszes és szénsavas
italok élvezése, mégis nagymennyiségben fogyasztják. A „brandy
with soda" egyike a leggyakrabban hallható szavaknak a vendég-
lőkben és magánházakban.

Eleven, pezsgő társadalmi életről alig lehet szó. A nappalt, a
míg a rendkívüli forróság tart, otthon töltik tétlenül a legnagyobb
pongyolában. Mihelyt a forróság kissé alábbhagy, lázas sietséggel
igyekeznek irodáikba, a hol néha a késő éjjelig dolgoznak. A munka
valósággal lázassá válik azokon a napokon, a melyeken hajó jön
vagy indul, a mikor az európai postát kell elintézniök. Az a ren-
geteg jövedelem, vagy aránytalanul magas fizetés, a mely felett a
gyarmatlakó európaiak rendelkeznek, alig jutalmazza meg őket
azért a nehéz munkáért, a melylyel kenyerüket megszerzik.

1
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A drágaság különben általános. Értem a vendéglői árakat. így
például a table d'hőtenál a terítéknek ára két és fél — három és fél
dollár közt váltakozik. Egy kis üveg bordeauxi bornak — más itt
nem áll meg — másfél vagy két dollár az ára, egy üveg sörnek
•egy dollár, egy pohár brandynek szódával ötven cent, azaz két korona
ötven fillér! Hogy pedig ebben a forróságban az ember napjában
néhány pohár „brandy with soda"-t vagy néhány üveg sört iszik,
az természetes.* i

A háztartás is rendkívül költséges. Megjegyzendő, hogy sehol
sem oly nagy a hajlam a fényűzés kifejtésére, mint éppen az itt
élő európaiak között. Az egyszerű kereskedősegéd valóságos úri
háztartást vezet; kocsit, lovat tart, öt-hat cselédet, úri konyhát és
pinczét; mindez kell, miután a hajókkal érkező honfitársakat meg-
vendégelni a trópusok alatt élő európainak legelső kötelessége.

Singaporeban megismerkedtünk egy fiatal osztrák mérnökkel,
ki a Sumatra belsejében levő ólom- és ón-bányákban volt alkal-
mazva hollandi szolgálatban. Szerződése szerint évenként két
hónapi szabadságot vehet magának, a mely időt a mérnök üdülés
végett Singaporeban szokta eltölteni. (Képzelhető tehát, hogy
milyen lehet az élet Sumatrában, ha onnan az emberek Singa-
poreba jönnek üdülni!) Ez a fiatal mérnök, a kinek évi fizetése
több, mint a mennyi nálunk miniszternek vagy tábornagynak
jár, állította, hogy csak a legnagyobb takarékoskodás mellett képes
jövedelméből megélni. „Nagyon drága a — brandy meg a soda",
fejezé be budgetje magyarázatát..

Dél-Ázsiának a tulajdonképeni üdülő helye — Japán vagy
pedig Csi-fu, Khinának északi részében. A letelepedők már a
második-harmadik évben érzik az egészségtelen éghajlat és talaj
befolyását. Azok, a kiknek vagyoni állapota megengedi, egy-két

* Ezek az árak azon időből valók, a mikor az ezüst ára valamely észak-amerikai
: társulat ))ezüst-trust"-je következtében páratlanul magas volt. Abban az időben Singa-
foreban (valamint Honkongban, Sanghaiban, Csemulpóban stb.) egy font sterlingért
4 dollár 50 centet, sőt csak 4 dollár 10 centet kaptunk, holott ma a font 9—9-5 mexicói

^ dollárt ér.

37*
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hónapra visszatérnek illetékes hazájokba, vagy pedig Japánba
mennek, a mely ország egészség viszonyai, de különösen az ég-
hajlata vetekedik Európának bármely alpesi fürdőjével. Khina északi
részébe is sokan menekülnek; Csi-fu és Peitaho a nyári hónapokban
el vannak lepve a Dél-Ázsiából idegyülekező európaiakkal.

A nők élete egyhangú és sivár. Még kevesebbet járnak künn,
mint a férfiak. Míg ezeknek a nap, helyesebben az est és az éj
egy része eltelik a munkában, azalatt a nők otthon „semmittevés" -
sel foglalkoznak. A ház rendezésével alig törődnek, azt elvégzi a
nagyszámú cselédség. Toilettel nem foglalkoznak; először, mert a
lehető legkönnyebb pongyolára vannak utalva, másodszor pedig, mert
úgy sincs, hogy kinek a kedvéért öltözködjenek. Maradna a zene. Ehhez
azonban mozgatni kell az ujjakat, az ujjak mozgatása azonban mun-
kába kerül, a munka pedig izzadást idéz elő, tehát zenével sem fog-
lalkoznak. Többnyire fiatal korukban ragadják ki őket az ottho-
nukból, az otthon megszokott társas körből és ezt itt tökéletesen
nélkülözik. Unatkoznak szegények szörnyen. Az így keletkezett
unatkozásból lassanként kifejlődik a félreismerhetlen idegesség és a
feltűnő gyakran észlelhető gyermektelenség.

Nagyon valószínű, hogy ezt az unatkozást nagy mértékben
elősegíti a női cselédség tökéletes hiánya. Ámbár Ázsiában körös-
körül sok kikötőt érintettünk és számos családdal érintkeztünk, női
cselédet sehol sem láttunk. A nők körüli szolgálatra is kizárólag
férfi cselédeket alkalmaznak. Hogy miben rejlik ennek az oka, ezt.
éppen olyan kevéssé tudtuk mi elképzelni, mint a minő kevéssé
tudták az illető családok megmagyarázni. Pedig őszintén meg-
vallva, akárhányszor szivesebben láttunk volna takaros kis szoba-
leányt fehér főkötővel és fodros köténykével, mint az örökö-
sen betelt rágó turbános hindut, vagy a mogorva arczú czopfos
khinai „boyt".*

A város közepén, a rakodóparthoz és a kiszálló helyhez közel-
eső városrésznek európai nagyváros jellege van. Itt állnak az elő-

* Hasonló viszonyokat találtunk Nyugot- és Kelet-Afrika partjain, a hol egy-
szersmind bővebben ismertettük azokat az okokat, hogy miért nincs női cselédség.
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kelőbb szállodák, közöttük a nagy Cathedralis; a clubok és kon-
torok nagyobb része. Az arisztokratikus Gymkhana-club terraszáról
gyönyörű látvány tárult elénk. Előttünk feküdt a köralakú nagy
kikötő, megtelve az oceántjáró hajók kémény- és árboczerdejével és
az apró vizijárművekkel. Közvetlen a tenger partján van a club

* lawn-tennis groundja, a hol elegánsul öltözött nők és nagyon kényel-
mesen öltözött urak különböző sportot folytatnak. A lawn-tennis
alatti kioszkban a Philippini szigetekről származó manilla-zenészek
játsztak valami rejtélyes quodlibetet. A játszóteret körülállják az
előkelő fogatok. A kocsis többnyire hindu vagy maláji, az inas
majdnem mindig khinai. A terrász alatt elhúzódó utczán hosszú
sorban haladnak végig a legkülönbözőbb fogatok és a legkülönbö-
zőbben öltözött emberek. Ebben az órában — az eső elmulta és
a sötétség beállta előtti időben — látszólag talpon van a város
összes lakossága. A kép különben oly mozgalmas, változatos és
szokatlan, hogy annak a leírása lehetetlen.

A Singapore-Riveren átkelve egy pirogueon, az itt szokásos
kis maláji csónakban, czölöpfaluba érkeztünk, a minő több van
Singapore közelében is. Miután éppen dagály volt és a tenger vize
mélyen benyomult a tengerből a folyóba, a czölöpökre épített
házak olyan benyomást tettek, mintha úsznának a vizén, miután
a magas vízállás következtében a czölöpök el voltak fedve. Hosszas
kérésünkre egy intelligensebb arczú maláji, a kinek a szokásos
sarongon kívül egyéb ruházata is volt, — tudniillik kitalálhatlan
szinű turbán a fején, megengedte, hogy beléphessünk a házába.
Előbb azonban hosszas magyarázatokba kellett vele bocsátkoznunk,
hogy csupán a lakást és annak berendezését akarjuk megtekinteni.
A társalgás angol nyelven folyt, a melyet a maláji is beszélt
valahogyan.

Ezen idő alatt a falu lakossága szörnyű kíváncsisággal figyelte
meg minden mozdulatunkat és miután asszonyok is voltak közöttük,
"trmészetes, hogy volt vihogás is. Míg a férfiak és különösen az
:_eszen mezítelen gyerekek kíváncsian tolakodtak körülöttünk,
aközben iszapos bőrükkel meglehetős közeli érintkezésbe jöttek a
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mi fehér ruháinkkal, azalatt a nők sikongva és ijedve bújtak be a
kunyhókba, gondoskodván azonban a felől, hogy necsak ők lát-
hassanak minket, hanem mi is láthassuk őket.

A maláji által bemutatott lakás, mely úgy hasonlít a már
Indiában látott szegényebb hindu lakásához, mint egyik tojás a
másikhoz, egyetlen négyszögű helyiségből állott, a melynek falait
bambuszból, a fedelét pedig ratangból készítik. A szoba kis emel-
kedés által két részre van osztva. A magasabb részen néhány
puhára gyűrött bambusz-gyékény hevert; ez volt a hálószoba és
annak bútorzata. A földszinti rész egyik felében láttunk egynéhány
még izzó széndarabot a hamuban egy kőlapon. Ez volt a konyha.
A földszint másik sarkában hevert egy csomóban egy nagy kókusz-
diónak a héja, ez volt a víztartó, benne volt egy kis kókuszdiónak
a héja, ez volt a vízmerítő kanál. — Ebből állott a lakás berendezése.

Miután a családanya belátta, hogy mi, „Orang Putih" (fehér
emberek), sem az „értéktárgyaiból" nem viszünk el semmit, sem
pedig a kis rajkóit nem szándékozunk felfalni, lassanként közele-
dett felénk eddigi rejtekéből, a szomszéd kunyhóból, a hova két
felnőtt leányával menekült. És miután udvariasan kifejeztük a
mamának, két leányára mutatva, hogy „beilé beilé anak prampuan!"
(nagyon szép leányai vannak) annyira megnyertük jóindulatát, hogy
menten megkínált bennünket egy adag pálmalevélbe sodort are kával.
A két kisasszony pedig annyira meg volt hatva barátságos cziró-
gatásaink által, hogy duzzadt ajkaik legszélesebb mosolyával gyöngé-
den mosolyogtak reánk, hamiskásan forgatván bogárfekete szemüket.
Köszönetül megkínáltuk őket czigarettával, a gyermekeknek pedig
néhány penny darabot ajádékoztunk. A mit nagyon rosszul csele-
kedtünk.

Indulásunk előtt ugyanis az egész falu népe összesereglett a
kunyhó előtt és erőszakos vendégszeretettel ránczigáltak bennünket,
hogy nézzük meg az ő kunyhójukat is. Az emberek kezdettek
nagyon is tolakodókká válni, annyira, hogy végül kénytelenek vol-
tunk botütések osztogatása közben a legőszintébb köszönettel vissza-
utasítani a szives meghívásokat.
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Mindkét ízbeni ott tartózkodásunk alkalmával kitűnően éreztük
magunkat Singaporeban. Még akkor is, midőn hazafelé vezető
utunkon szedtük fel horgonyunkat, a midőn tehát máskor oly kedély-
hangulat uralkodik a hajón, hogy még a horgony is könnyebben
jár fel a fenékről, Singapore elhagyásakor mindnyájan sajnáltuk,
hogy már itt kell hagynunk ezt a várost és benne annyi sok sok
jó és kedves barátunkat, a kiket — utoljára láttunk ez életben.



KILENCZEDIK FEJEZET.

HONGKONG.

A mint Rio de Janeiro a világ legszebb kikötője, úgy Hongkong
a világ legélénkebb kikötője. Eltekintve attól, hogy valamennjn
hajó, a mely Európa felől Khina és Japán partjaira tart, hosszabb
vagy rövidebb időre érinti Hongkongot, már a Csendes-Oceán két
partja közötti közlekedés is elég lenne arra, hogy Hongkongot a leg-
élénkebb és legsűrűbben látogatott kikötők egyikévé tegye. Hongkong
ugyanis az egyik kiinduló pontja annak a nagyszabású hajóforga-
lomnak, a mely a Csendes-Oceán keleti és nyugoti partja közt
lezajlik. Innen indul ki a „Canadian Pacific", az „Occidental and
Oriental Steam Navigation Co." amerikai társaságok hajói és a japáni
„Toyo Kysen Kayshah" gőzösei; e három társaság hajóinak vég-
állomása Észak-Amerikának a nyugoti partja. A „C. P." hajói
Jokohamából egyenesen a canadai Vancouverbe mennek, a mely
rengeteg utat rendesen tizennégy nap alatt teszik meg, míg az
„ 0 . 0 . " és a ,,T. K. K." hajói a Havai-szigetbeli Honolulu érin-
tésével Jokohamából San Franciscóba mennek. És mert ezek a hajók
Khinának. Koreának és Japánnak Amerikába és Amerikán keresztül
Európába induló utasainak a legalkalmasabb hajói, képzelhető, hogy
mekkora lehet a személyforgalom és mekkora lehet Hongkongban
— az egyik végállomáson — az idegenforgalom. A kikötő terjedel-
mére nézve is egyike a legnagyobbaknak a világon; mintegy tíz
angol mértföld a terjedelme; köröskörül magas hegyek védik, a
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minek következtében csaknem szárazföldi nagy tóhoz hasonlít. Kár,
— de csak „szépség" szempontjából kár, — hogy a körülvevő'
hegyek csaknem egészen kopárak s élénken emlékeztetnek valamely
északeurópai kopár kikötőre.

A mi Hongkongban mindenekelőtt legérdekesebb, az, hogy
a sziget nem a khinaiaké, hanem az angoloké. Hogy a négyszáz
millió lakosságú ország, a mely kiterjedésre nézve nagyobb mint
Európa, hogyan tűrheti meg, hogy az óriási birodalomnak leg-
értékesebb gyöngye, Hongkong, kiragadtassék az országból és
idegen uralom alatt álljon, az éppen olyan jellemző a khinai nem-
zetre, mint a milyen mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az angol
nemzet, mint az egész földgömbön mindenütt imponáló, bámulatra
méltó nemzet ismertessék el.

Az angolok 1842-ben ragadták el a khinaiaktól a parányi kis
szigetet, a melynek a terjedelme hosszúságban tizenhat kilométer,
szélességben pedig három és nyolez kilométer között változik.
Mielőtt a sziget angol birtokba jutott, olyan volt, mint a rendkívül
szaggatott és sokszorosan tagolt part ezer meg ezer apró szige-
tének bármelyike. A midőn az angolok Hongkong szigetét kitép-
ték a rengeteg khinai birodalom testéből, az nem volt egyéb, mint
a khinai tengeri kalózoknak biztos menedéket nyújtó rablótanyája,
néhány kunyhóval.

A khinaiak Hongkongot tulajdonképpen ,,Heang-keang"-nak,
azaz ,,az illatos vizek völgyének" nevezik. A sziget a Gyöngy-folyó
torkolatánál fekszik Dél:Khina két nagyjelentőségű városának köze-
lében; az egyik Kanton, a mely egyike Khina legnagyobb városainak;
a másik Macao, a melyet a portugallok tartanak hatalmukban, mint
jelentéktelen és számot nem tevő romját egykori világhatalmuknak.

A szigethez tartozik a vele szomszédos khinai szárazföldi
partnak egy darabja, a khinai Kaulung, a hol kétszázezer khinai
között mintegy nyolezezer európai — többnyire angol — van
letelepedve. A kaulungi félszigetnek azt a darabkáját, a mely pom-
pás kiegészítő része az angol ,,izlés" szerint nagyon kicsiny Hong-
kong-szigetnek, a tien-czini béke után 1860-ban csatolták az angolok
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régebbi birtokukhoz. Az angol területet a khinaí birodalomtól jókora
széles terület választja el, az úgynevezett „semleges föld", a
mely arra szükséges, hogy az angolok és khinaiak közötti „határ"
versengésnek örök időkre elejét vegyék.

A kaulungi partok és Hongkong északi partja között fekvő
kikötő egyike a- legélénkebbeknek, a melyeket hajó érinthet. Ha
fan is olyan kikötő, a mérvben az évenként megforduló hajók
száma nagyobb, de olyan eleven és élénk, mint a hongkongi, csak
nagyon kevés létezik. Miután Hongkong szabad kikötő, lehet, hogy a
hajóforgalom ezen okból is nagyobb. így pl. az utolsó évtizedben
az átlagos évi forgalom hatvanegyezer hajót mutat ki, tizenötmillió
tonna tartalommal. A hatvanegyezer hajóba azonban beleértendő az
a rengeteg számú khinai dzsunka, a melyek a forgalomnak túl-
nyomó nagy részét teszik ki.

;-. . Különösen érdekessé teszik a kikötőt azok a hajók, utasok
és hajósok, a melyek és a kik nem nyugotról, Európa felől, hanem

-keletről és délről jőve, horgonyoznak a kikötőben; tudniillik a
csendesoceáni szigetekről jövők. Hongkongban gyakran láttunk
hajókat, melyek kizárólag vitorlákkal voltak felszerelve. Hatalmas
példányok voltak. Volt közöttük egynéhámr ötárboczos; a hajótest
és az árboczok vasból vagy aczélból voltak építve. A kifeszíthető
vitorlák területe néha túlhaladja a háromezer négyzetmétert.*

Többnyire Angliából és Észak-Amerikának a keleti partjairól szár-
maznak. Idevezető útjokon végig kell haladniok az Atlanti-Oceánon,
azután megkerülvén a Jóreménységfokát, Afrika délicsúcsát, átvitor-
lázzák az Indiai óceánt egész hosszában és innen még mintegy
kétezer mértföldnyi útjok van Hongkongig. Nem csoda tehát, ha
egy vitorlás hajó néha száznegyven—százhatvan napot tölt egyhu-
zamban az óceánon — szárazföld érintése nélkül, — a míg a kiin-
duló pontjáról Hongkongba érkezik.

* Ha meggondoljuk, hogy a közepes erejű szélben minden négyzetméter vitorla-
terület körülbelül 5—6 kilogrammométerrel dolgozik, el lehet képzelni, minő erőkifejtés
alatt fekszik az ilyen hajó.
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A sziget északi partján fekvő várost — Victoriát — hosszú
utcza metszi keresztül, a Queens-Road, a mely párhuzamosan fut
végig a tengerparttal és West-Pointnál kezdődve a város túlsó végéig,
az East-Pointig terjed. Ez az utcza a lüktető főütér Hongkong
eleven, pezsgő életében. Ebben az egyetlen főutezában fekszik min-

VILLÁK ÉS LAKTANYÁK A VICTORIA-PEAKEN HONGKONGBAN.

den, a mi Hongkong kereskedelmében, közigazgatásában és társa-
dalmi életében szerepet játszik. Itt van például a „Town Hall", a
mely épület magában egyesíti a nagyon szép színházat, a gazdag
könyvtárt és múzeumot; itt vannak az összes bankok (pedig be
sok van belőle és milyen gazdagok!), az előkelő clubok, a szép
és kényelmes szállók, a nagy vagyonú európai és khinai ezégek
(köztük-Kelet-Ázsiában igen jó hírnévnek örvendő két honfitársunké,
Kún és Komoré), megrakva Khinának és Japánnak bámulatraméltó
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iparművészeti remekeivel. A nagy kiterjedésű város többi részei
lépcsőzetesen — amfitheatralisan — vannak felépítve az ötszáz-
negyven méter magas Victoria-Peak nevű hegyre. Az a látvány,
melyet ezek a szellős erkélyekkel körülvett gyönyörű szép, palota-
szerű s többnyire egyemeletes házak nyújtanak a ciprusokkal és
pálmákkal fedett hegyen, egyelőre az egyedüli befásított helyen,
olyan szép, a minőhöz hasonló csak kevés látható. A magas hegyre,
melynek a tetején az előkelő hivatalnokok és vagyonos kereskedők
villái meg palotái, meg a nagy fényűzéssel berendezett mulató-
helyek állanak — tisztán európai modorban — gőzsikló vezet fel,
a melynek egyik érdekes tulajdonsága, hogy a világ összes gőz-
siklói között a leghosszabb és hogy egész Ázsiában az egyetlen
sikló volt abban az időben, a mikor mi ott jártunk. Hogy milyen
magas a hegy, illetőleg milyen páratlanul hosszú a sikló, kitűnik
abból, hogy nyolcz perczig tart, a míg a sikló a hegytetőre ér.
Műszaki szempontból az is nagyon érdekes, hogy a Victoria-hegy
közepe táján hirtelen és meglehetősen nagy kanyarulatot teszen.

A Queens-Road és az ezt keresztező kisebb utczák azt a benyo-
mást teszik az emberre, mintha az egész telep egyetlen nagy üzleti
helyiségből állana, olyan megszakítatlan lánczolatban fekszik egyik
üzlet a másik mellett. Az utczák a szó szoros értelmében hem-
zsegnek a temérdek járókelőktől, meg a sok járműtől, a melyek
közt az eddig szokásos dzsinriksának nagy versenytársa a gyalog-
hintó. Gyaloghintó alatt azonban nem a „régi. Khinában" ismert
mogorva külsejű s csaknem koporsó alakú „palankin" értendő,
hanem a bambuszból készült, tetszetős alakú, könnyű, nyitott gyalog-
hintó, a melyet két vagy négy kuli mesés könnyen hord a vállán s a
melylyel páratlan ügyességgel labodáznak a csaknem idegesnek mond-
ható sűrgésű embertömegek között. A dzsinriksákon meg a bambusz-
hordszékeken is meglátszik, hogy Hongkongban már rendezettebb és
állandó viszonyú európaiak közé jutottunk. Itt ugyanis már lépten-
nyomon találkozunk a „magán" riksákkal és gyaloghintókkal, a menyi-
ben az illető járművek kulijain meglátszik, illetőleg az egyenruhá-
jukon, hogy állandóan ugyanegy tulajdonos szolgálatában állanak.
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Főképpen az úrhölgyek fejtenek ki nagy fényűzést a gyaloghintóikkal és
gyaloghintóikban. Meg kell nekik adni, hogy igazán elegánsak, ked-
vesek, sőt elragadóan bájosak ebben az,,exotikus milieuben" ; pompásan
vannak öltözve, nem díszesen, hanem előkelő ízléssel, könnyen s

— bizony kissé kaczérul. A gyaloghintó olyan a sok hímzett
párnával, szines szalaggal, meg a felette kifeszített „baldachin "-
nal, mint egy női boudoir. És bámulatos, hogy az aránylag kevés
számú nők között milyen sok az előnyös külsejű úrnő. Az ember
azt hihetne, hogy a hongkongiak beviteli tilalmat állítottak fel a
nem előnyös külsejű nők ellen.

Az embernek vigyáznia kell, hogy jól fel legyen kötve a —
pénzes zacskója, ha nem akarja itthagyni az utolsó centjét is, ha
végigsétál a Queens-Roadon (kvínszród). Már említettük, hogy milyen
szemkápráztató szép tárgyak vannak a kirakatokban felhalmozva
a legnagyobb mennyiségben és olyan csábító módon egymás mellé
helyezve, hogy azon szilárd elhatározás ellenére, hogy a már úgy
is a máshelyütt könnyelműen összevásárolt holmiaihoz itt már
semmit sem vészen többé, az ember visszaesik a „bevásárlási mániába",
a melybe Keleten minden európai beleesik, ha még olyan szilárd
.,nem vásárló" elvei is voltak és vásárol addig, a míg igazán be
kell fejeznie, azon egyszerű okból, mert nincs több pénze.

A hongkongi khinai kereskedők, a kiknek czéhéről később kimerí-
tően fogunk megemlékezni, sok tekintetben különböznek szaktársaiktól,
a többi khinai kereskedőktől, a mennyiben nemcsak elveikben, de
— a mi ennél fontosabb — az áraikban is szilárdabbak. Átlag
teljesen megbízhatónak s becsületesnek mondható a khinai keres-
kedő, a kinek úgy a szavai őszinteségében, mint az árú minősé-
gében feltétlenül lehet bízni. Hogy itt-ott bizony ennek tökéletesen
az ellenkezője áll fenn, azért az egész kereskedői czéhet elítélni
nem szabad. íme egy példa erre az utóbbira, a mely Fu-csou-fuban
esett meg velem. • . < .

Ugyanis még Lü-csung-khouban (Észak-Khinában), (többnyire
:iy hívták még a 90-es évek elején a később olyan páratlanul
óriási népszerűségre vergődött Port-Arthurt), egy orvos barátomtól,
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ki a khinai hadi-tengerészetnél szolgált — akkor a „Ping-Yuen"
casematta hajón volt — ajándékba kaptam egy teljes khinai man-
darin öltözetet mindazon hímzésekkel, jelzésekkel és díszítésekkel,
a melyek a khinai hadseregben a kapitányt megilletik. Az öltözékhez
hiányzott azonban az a bizonyos hosszú nyakláncz, a melyet a
„polgári" mandarinok viselnek. Ezt a lánczot akartam utólagosan
megvenni Fu-csou-fuban, hazatérő utunkon. . . . ; -.' ••• .'.

A FŰSZERESNÉL.

Belépek egy üzletbe, kikeresem az alkalmasnak látszó lánczot
és kérdem a kereskedőtől: mi az ára ?

A khinai ravaszul pislog és előveszi a számológépet. A szá-
mológép, a mely igen sokban hasonlít ahhoz a számológéphez,
a melyet nálunk az első és második elemi osztályban a hat-hét
éves gyermekek használnak, nélkülözhetlen műszer a khinai keres-
kedőnél. Úgy tesz, mintha e nélkül húszig sem tudna számolni.

Hosszas számolgatás után végre kisüti, hogy a mandarin láncz-
nak az ára: „Venti dolláháp!" • :•. '-' • •

Ez a „venti dolláháp" a khinai ember angol nyelvén, az úgy-
nevezett „pidjin englishmen (a melyről később szintén bőven lesz
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szó) annyit jelent, hogy „twenti dollar and half", azaz húsz és fél
dollár (mintegy száz korona).

Legkevésbbé sem ütköztem meg a magas áron, hanem egész
nyugodtan ígértem neki a „venti dolláhápos" lánczért — „ten cent"-et,
azaz ötven fillért.*

Nevetséges ajánlatomra azonban a khinai éppenséggel nem volt
meglepve. Pedig ha ötven fillért ígér az ember valakinek száz
korona helyett, akkor el lehet arra készülve, hogy azt a számoló
gépet bizony a fejéhez vágják az embernek.

Ötvenfilléres ajánlatomra a khinai ismét elővette a számoló-
gépet és erős homlokránczolással számítgatott.

— No can do, monda végre; — I loose money! (Nem tehetem,
sokat vesztek;) hanem odaadom — tizennégy centért!

És bizony ide adta tíz centért! — —
íme, ezzel ellentétben egy másik példa, a mely inkább alkal-

mazható a khinai előkelőbb kereskedők nagyobb részére.
Egyik tiszttársunk, egy kedélyes és „gavallér" tulajdonságú

gentleman, a ki különböző okoknál fogva bevásárlásait mindig
későbbre halasztotta, végre elhatározta magában, hogy Hongkong-
ban helyrehozza mulasztásait; már csak azért is, mert a hong-
kongi kikötő úgy a khinai, mint a japáni czikkek bevásárlására
az utolsó alkalom. (Ez akkor történt, a mikor Kelet-Ázsia partjairól
hazatérő utunkon másodízben érintettük Hongkongot, utolsó állomá-
sunkat Khinában.)

A kapitány belép a Queens-Roadnak egyik jónevű üzletébe,
Kvong-Vuhoz és megkezdi a bevásárlásait. Három egymásután
következő napon a szabad óráit mindig Kvong-Vunál töltötte C.
kapitány. Valóságos fejtörésbe került neki mindazon czikkeket és
tárgyakat összeválogatni — nem azokat, a melyekre szüksége volt —
hanem azokat, a melyek nekünk többieknek már megvoltak.

* Ez abban az időben történt, a mikor a mexicói dollár értéke rendkívül nagy
volt; a kétszerese a mainak, a mennyiben a mexicói és az amerikai dollár között jófor-
mán nem is volt különbség, holott rendes körümények között az utóbbi amannak éppen
•a kétszerese.

Dr. Gáspár F.: A föld körül IV. . 39
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Végre hosszas fejtörés, megbeszélések és izgalmak után együtt
volt a gyűjtemény.

Kvong-Vu úr előveszi a számoló-gépet, a mely nélkül a khinai
látszólag gondolkozni sem tud számokról, összeállítja a számlát és
azt mondja:

•— Négyszázhárom dollár!
Meg kell jegyeznünk, hogy említett kapitánynak otthon is meg-

a hajón is általánosan ismert tulajdonsága volt, hogy soha és sehol
egyetlen szóval sem alkudott. Kértek légyen tőle akármilyen árt,,
ő azt minden megjegyzés nélkül kifizette, habár meg volt róla győ-
ződve, hogy rémségesen túlfizette a neki tett szolgálatot vagy az
eladott portékát. Hogy mennyit bosszantottuk e miatt mi is, meg.
mások is, az képzelhető.

Most az egyszer azonban meg akarta mutatni, hogy igenis:
ő alkudni fog és nem hagyja magát rászedetni! — „Megkötötte
magát."

Nagy elhatározással azt mondja a kereskedőnek:
— Itt van négyszáz dollár; a három dollárt engedje el!
— No can do, — mondja Kvong-Vu; — négyszázhárom

dollár az ára!
— No, én meg nem adok többet négyszáznál.
— No, én meg nem adom a portékát.
Ezzel kapja Kvong a három napon keresztül annyi fáradsággal

összegyűjtött és kiválogatott portékát és visszarakja helyükre.
C. kapitány nagy bosszúsan beszélte el az ebédnél a hajón,,

hogy milyen csúfos vereséget szenvedett a bevásárlásoknál és hogy
miért.

— Úgy kell neked, — jegyzé meg szelíden az asztalion ülő
első tiszt, a „megalkuvást" szintén nem ismerő tengerész; — hát
miért is alkuszol — mindig!

Később aztán segítségére mentünk a nehezen vásárló kapitány-
nak" és egy-két nap múlva már az ő kabinja is tele volt rakva
ázsiai portékával.
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Hosszabb időig tartózkodván Hongkongban, sűrűn volt alkal-
munk érintkezni a hongkongi európai és amerikai lakosokkal. Mint
előkelő „korona-gyarmaton" és tekintettel arra a nagy fontosságra,
a melyet a Csendes-óceánon állandóan tartózkodó „repülő-hajóraj"
főállomásának tulajdonítanak, Hongkong garnisonja nagyon tekin-
télyes. A mikor mi ott tartózkodtunk, mintegy négyezer főből álló
katonaság tanyázott a három nagy, szellősen épített és példátlanul
tisztán tartott kaszárnyában. Az egyik ezrednek kissé nagyon hosszú
volt a neve és titokban örvendettem annak, hogy az ezredben nin-
csenek — magyar fiúk, a [kiknek az ezred nevének megtanulása
alighanem nagy gondot okozott volna. Ezt az ezredet ugyanis úgy
hívták: „Princess Louise Argyll and Southerland Highlander Regi-
ment".

Sokat érintkeztünk a helyőrség tisztjeivel, a kik mindjárt a meg-
érkezésünk utáni napon vendégekül hívtak meg bennünket a club-
jukba. A nagy fényűzéssel és teli vér angol kényelemmel berendezett
klub helyiségei minden tekintetben rendelkezésünkre állottak. Mint
minden gyarmati állomásban, úgy Hongkongban is nagy fényűzést
fejtenek ki, vagy legalább igazán gentlemanlike módon élnek az angol
tisztek s a hongkongi tisztek clubja sok tekintetben fölülmúlja a
polai tengerészeti kaszinót, holott ez már sok haditengerészet tiszti-
karánál keltette fel az irigységet.

Miután a magyar-osztrák és a német hadseregen kívül a tisztek
seholsem kötelesek az egyenruhát szolgálaton kívül is viselni, sőt
helyenként ez meg van tiltva, — a gyarmatokon élő angol tisztek ezt
a szabadalmat érvényesítik is, még pedig mindenütt a klimatikus
viszonyokhoz alkalmazottan. így pl. Dél-Ázsiában a dinnerhez és
látogatásokhoz nagyon rövid fehér zubbonyt viselnek, mely elől
nagyon mélyen kivágott; továbbá fehér nadrágot és fehér czipőt;
a mellényt széles, szines indiai selyemöv helyettesíti.

Ezt az öltözetet különben — a mint már fennebb említettük
— nemcsak valamennyi tengerészet, hanem a polgárság előkelőbbjei
is elfogadták, mint általános viseletet.

39*
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Hogy Hongkong minden tekintetben egyike a legkellemesebb
tartózkodó helyeknek egész Kelet-Ázsiában, az tagadhatatlan és
általánosan elismert tény. De az is tény, hogy ebben igen nagy része
van Hongkong szerencsés éghajlatának. És mi éppen a kellemes
időszak legszebb havában, novemberben tartózkodtunk a kikötőjé-
ben. Márcziustól november végéig ugyanis tűrhetetlen a forróság és
ebben az időszakban leggyakoriabbak a hírhedt tájfunok, a melyek
seholsem lépnek fel olyan romboló és pusztító hatással, mint éppen
Hongkongban. Erre való tekintetből a legmesszebbmenő gondot
fordították arra, hogy a kikötőben horgonyzó hajókat a kellő idő-
ben figyelmeztessék a meteorológiai állomásról különböző jelzések
útján. A tájfun meg a reá vonatkozó jelzések olyan „népszerűek"
Hongkongban, hogy még a dzsunkakon élő khinaiak is jól ismerik
ezeket a vészjeleket és a mint azok megjelennek a kaulungi árboczon,
ezen esetben hagyományos nembánomságuk ellenére is azonnal
megteszik a védő-intézkedéseket. Eltekintve attól, hogy a jelző-
állomásokon pontosan megmutatják, hogy „odakünn" a nyilt tenge-
ren hol dühöng éppen ebben a perczben valamely tájfun és mely
irányban fogja — valószínűleg — folytatni az útját, különös súlyt
fektetnek arra a jelzésre, a mely egyenesen a kikötőre vonatkozik,
így pl. a jelző-állomáson adott egy lövés azt jelenti, hogy nehéz
viharra van kilátás; két lövés tajfunszerű vihar közeledését jelenti;
három lövés annyi, mint nagyon nagy baj. Tudniillik a tájfun
egyenesen nekitart a kikötőnek. Miután Hongkongban átlag nyolczvan-
nyolczvannégy hajó (és dzsunka) a napi forgalom és állandóan
néhány száz járómű fekszik benne horgonyon, már most elkép-
zelhető az a rettenetes riadalom, a melyet a három ágyúlövés előidéz.

Hongkongi tartózkodásunk második napján rendeletet kaptam
parancsnokomtól, hogy egy már előzetesen bejelentett súlyos beteg
matrózunkat a tengerész-kórházban helyezzem el. Mielőtt a beteget
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kivittem, előbb elmentem magam, megtudni, hogy elfogadják-e és
ha igen, minő feltétellel ?

A kórházba érve, kérdem egy „boy"-tól (amint említettük, a
khinai szolgákat minden korban „boy"-nak, „fiú"-nak szólítják),
hogy merre van a „chief surgeon", a főorvos?

A boy egy szobára mutat, hogy odabenn van a keresett gentle-
man. Beléptem. A tágas nagy szobában nem volt semmi bútorzat,
kivévén egy hosszú padot a terem egyik falánál; evvel szemben,
a szoba másik részében állott egy íróasztal: az íróasztal előtt egy
szék és ezen a széken ült egy gentleman, rövid pipával a szájában,
széles karimájú parafasisakkal a fején, jobb lábát keresztbe fektetve
a ballábán; írt. : . ,

Beléptemkor rámnézett, aztán folytatta a munkáját; azaz viselte a
parafasisakot, szívta a rövid pipát, lógatta a lábát, és írt tovább.

Látván, hogy a belépésem nem valami nagy mértékben imponált
neki, odaállottam eléje és a rendelkezésemre álló hidegvérrel be-
mutattam magamat neki:

— I am the chief-surgeon of the austro-hungarian man of war
„Zrínyi". (Én a „Zrínyi" osztrák-magyar hadihajó orvos-főnöke
vagyok.)

— Well. És mint ilyen, mit kíván? — Ez volt a.válasza az
én udvarias bemutatkozásomra. A helyett, hogy felugrott volna a
székről s magát szintén megnevezte volna és megkínálna üléssel,
még a kalapját sem vette le, hanem azt kérdi, hogy mit kívánok?

Fejemre vágtam a sisakomat és feleltem:
— Mindenekelőtt egy széket.
— Well. Boy, hozz egy széket a gentlemannek.
Leültem. Elővettem egy cigarettet, rágyújtottam; aztán elkezd-

tem én is lógatni a lábamat. Szimmetria kedvéért a ballábamat lógat-
tam a jobb fölött. Most már kvittek vagyunk, gondolám; ha te

- úgy, hát én — így.
Most már áttértünk a tulajdonképpeni tárgyunkra. Elmondottam,

hogy mit kívánok s megemlítettem mindazt a szóban forgó beteg
matrózunk állapota felől, a mit szükségesnek tartottam vele közölni.
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Társalgásunk folyamán egyszer sem tért át más tárgyra, például
olyan kérdésre, a mely. expedíciónk folyamatára vonatkozott volna.

Egyszerre minden átmenet és bevezetés nélkül azt mondja dr.
H . . . s:

— Legyen szerencsém holnap ebédre. A feleségem, dr. H . . . s,
ki szintén orvos, nagyon szivesen fogja önt látni. . . .

És az a gentleman, a ki belépésemkor nemcsak hogy fel nem
állott, de a kalapját sem tette le bemutatkozásomra, sem a pipát
nem vette ki a szájából, másnap este elküldte érettem a csónakját,
a partra pedig a saját gyaloghintóját küldte ki érettem.

A mr. és mss. H . . . s házában eltöltött est egyike volt a leg-
kedvesebb estéknek, melyeket Ázsiában töltöttem. — —

Mr. H . . . s ismeretsége annál érdekesebb volt rám nézve,
miután a megelőző napon — mindjárt megérkezésünk estéjén —
egy másik'„gentleman"-nel ismerkedtem meg, a ki alkalmat nyújtott
nekem megtanulni azt, hogy az angol néha akkor is „gentleman",
hacsak a néphez tartozik is. • . .

Ez a gentleman egy hongkongi közrendőr volt.
Ugyanis hajónkkal késő este érkezvén a kikötőbe és sok dolgunk

lévén a hajó kikötésével, a tisztikarból csak ketten távozhattunk a
hajóról; én a „bill of health" (az egészségügyi pátens) elintézése
végett mentem ki, tiszttársamnak pedig a konzulunknál volt elinté-
zendő dolga, szolgálatból. Csónakunkat éjféli féltizenkettőre ren-
deltük ki a partra.

Barangolásaink közben azonban megfeledkeztünk a féltizen-
kettőről és öt perczczel féltizenkettő után értünk a beszálló-hídhoz,
a hova csónakunkat kirendeltük. Persze a csónak már nem volt ott.

Odakiáltottunk a beszálló-hídtól mintegy húsz-harmincz méterre
fekvő sámpánokhoz; néhány perez múlva a híd mellé fekszik egy
sámpán, beszállunk, odaszólunk a kuliknak, hogy hova evezzenek
és a kulik megindulnak.

Evezés alatt előkészítettem a kulik számára fizetendő húsz
centet, hogy ne kelljen sokáig babrálnom a keresgéléssel akkor,
a mikor már a hajólépcsőnél leszünk.
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Összesen egy font sterling és egy húsz centes ezüstpénz volt
nálam. Hogy össze ne téveszszem a kettőt a sietségben és a sötét-
ben — a font éppen olyan nagy és vastag, mint a húszcentes —
eltettem az aranyat a bal zsebembe, a húszcentest pedig a jobb
zsebembe.

Felérkezvén a fedélzetre, hajón maradt társainknak beszámol-
tunk az estről és aztán ki-ki lement a saját kabinjába. Kabinom-
ban arra a fölfedezésre jutok, hogy igenis: a kulinak odaadtam a
font sterlinget és magamnak megtartottam az ezüstpénzt.

Felmegyek a fedélzetre és elpanaszolom az őrtisztnek a bajomat,
a mire ő őszinte részvéttel megvigasztalt, mondván:

— Üg5^etlen. (Ennél jelentékenyen erősebb kifejezést használt.)
— Nem tesz semmit, mondám. A pénz még nincs elveszve.
— Persze, hogy nincs. Ott van a — kulinál.
— Éppen azért nincs elveszve, mert még nála van. Hongkong

híres a rendőrségéről, előteremtik itt a pénzt a föld alól is. —
Mondtam én az angolokba vetett leghidegebb nyugalommal és leg-
nagyobb bizalommal.

— Onnan igen, de nem a kuliktól. Hongkongban nem keve-
sebb mint nyolcz—tízezer csónak úszik a vizén és a csónakokban
j'talán negyvenezer ember él. Az az arany azonban csak egynél van;
tessék megkeresni azt az egy embert.

— Én nem keresem, de megkeresi a rendőrség.
Az őrtiszt felszereltet számomra egy csónakot; kieveztem a partra

a beszálló-hídhoz, hogy elmondjam az ott álló rendőrnek panaszomat.
Sajnos, a rendőr nem ugyanaz volt, a ki beszállásunk alkal-

mával állott a hídon. Azt felváltotta éjfélkor ez. Mindazonáltal
elmondtam neki az esetet.

— Well. Mindjárt. Ezzel előveszi kis könyvecskéjét, lapozgat
benne és azt mondja:

— Ön 11 óra 35 perczkor egy másik úrral a ma este érke-
zett magyar-osztrák hadi hajóra ment ezzel és ezzel a számú csó-
nakkal. Mindjárt meglátjuk. Odakiált a sámpánok közé, onnan pedig
visszakiáltják, hogy a keresett sámpános nincs itt.
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A rendőr hazaküldött azzal a megnyugtatással, hogy a kere-
sett sámpános ugyan most nincs itt, de az nem baj. Reggel ötkor
a font sterling hajónkon lesz.

Sokat igérő hangon mondta ugyan, de azért fájdalmas búcsút
vettem néhai fontomtól s elmentem haza, a „Zrinyi"-re.

Reggel ötkor bekopog az őrkadét a kabinomba és jelenti,
hogy rendőr jött a hajóra, a ki nekem egy font sterlinget hozott.

Annyira meglepett ez a páratlan és csaknem hihetetlen rendőr-
ségi bravour, fegyelem, ügyesség és pontosság, hogy felmenteni a
fedélzetre személyesen megköszönni a derék embernek.

— Nézze, mondám a rendőrnek, én erről a fontról egészen és
végképpen lemondottam. Ön nekem ezt most visszahozta; hogy
milyen módon találta meg, azt én nem tudom elképzelni. Engedje
meg, hogy köszönetül és jutalmul önnek adjam a felét.

— Köszönöm uram, nem fogadom el, hanem kérek húsz centet,
mert a kulit ki kell fizetnem az ön tegnapi útjáért. — Good bye !

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 40


