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SANG-HAIBAN.

— Apropos, uraim, ajánlok önöknek még valamit. Itt egy
üveg crap apple; illatozzák ezzel be a zsebkendőiket, jó .erősen.
Meglássák, hogy szükségük lesz rá.

Az az úr, a ki evvel a tanácscsal meg a hozzávaló illatszerrel
ellátott bennünket, H. lovag, sang-hai főkonzulunk volt. Mi pedig,
az illatos zsebkendősök, hatan voltunk a „Zrinyi"-korvetta tiszti-
karából, a kik a főkonzul gavalléros vendégszeretetéről híres házá-
ban gyűltünk össze, hogy innen induljunk első szemleutunkra Khina
egyik legélénkebb városában, Sang-haiban.

A minő bölcseknek bizonyultak be később a többi tanácsai, a
melyekkel bennünket, a „Központi Birodalomnak" földjét először
taposó „fehérarczú ördögöket" ellátott, éppen olyan üdvösnek bizo-
nyult be az illatos zsebkendőkre vonatkozó utolsó figyelmeztetése
már az első perczben.

Künn az ajtó előtt ugyanis már várt egynéhány dzsinriksa az
eléjük fogott kulikkal. A mint ezeknek a közelébe jutottunk, a mi
európai orrunk egyszerre elflntorodott és egyszerre nyúltunk zse-
bünkbe az illatos zsebkendőért.

A dzsinriksa, a melyet már oly sokszor említettünk, könnyű,
kétkerekű kis kocsi, egyetlen üléssel és felvonható fedéllel; a kuli
pedig izmos lábú, széles vállú, félig meztelen fiatal khinai, a ki
ezt a könnyű szekérkét a benne ülő utassal együtt zihálva, izzadva
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és vágtatva röpíti végig az utczákon, a melyek éppen olyan szűkek
és emberekkel túlzsúfoltak, mint a minő szennyesek és bűzösek.

Heten indultunk útnak, ugyanannyi dzsinriksában. Hatan a
„Zrinyi"-ről, a hetedikben a velünk tökéletesen hasonlóan, azaz tető-
től talpig fehérbe öltözött Csun-Hing ült, a vezetésünkre fogadott
tolmács és kalauz.

Míg azonban mi hatan azért voltunk tetőtől-talpig fehérbe
öltözve, hogy könnyebben tűrhessük a tropikus nyár forróságát,
Csun-Hing úr azért öltözött fehérbe, mert — gyászolt. Hogy gyásza
még egészen újkeletű lehetett, látszott abból, hogy sujtásozott bő
zubbonya, meg szűk bugyogója és czipője még egészen fehér volt,
azaz még nem lett szennyes-szürke a folytonos viseléstől; de még
inkább látszott abból, hogy a varkocsába is fehér zsinór volt befonva
a szokásos fekete zsinór helyett. A kezében hordott és sűrűn hasz-
nált legyező szintén fehér volt. •

Az angol nyelvet azonban kitűnően beszélte; tudniillik egyetlen
szavát sem értettük meg. Ugyanazt a pidjin english-t (a konyha-
angolt) beszélte, a melyet az idegen nyelvet tudó khinaiak egyál-
talán használnak. Ez a pidjin english ugyanis abból áll, hogy minden
egy szótagból álló szót kettétörnek, vagy pedig hozzátoldják a „esi"
szótagot, mintegy ezzel akarván kitüntetni, hogy ők most a több
szótagból álló idegen nyelvet, nem pedig az egyszótagos khinait
beszélik. A khinai angol grammatika második szabálya szerint az „r"
helyett, miután azt sehogy, vagy csak nagyon nehezen tudják
kiejteni, főleg akkor, ha idegen nyelvet beszélnek, két „11''-et mon-
danak. A legfőbb sajátsága azonban az, hogy angol igéül legtöbb-
ször a get-et használják, illetőleg ennek a múlt idejét, a have
got-ot. Ezen grammatika szerint szerkesztik aztán például a követ-
kező mondatot: „Tilli piszi men chob got intu the Hum!" (Three
..peaces" gentlemen are gone into the room = három úr van
benn a szobában.) Vagy pedig: ,,Vancsi tu piszi poncsi!" (I want
two ponnies). így lett az én nevem „Giászibál"-lá átkhinaiasítva és
:gy lett a „Zrínyi"-bői: Tillini.

Kirándulásunknak az volt a czélja, hogy végigkóboroljuk a
40*
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khinai városrészt és onnan visszatérjünk az angol konceszió Csing-
fung utczájába Kvong-Man-Shing úrhoz, a hova vacsorára vol-
tunk hivatalosak. A korvettánkon történt megegyezés szerint ugyan-
ott kellett találkoznunk hajónk többi tisztjeivel is, köztük a parancs-
nokunkkal. Kvong-Man-Sing úr előkelő selyem- és gyapjúkereskedő

PAGODA ÉS KŐFAL KAULUNG KÖZELÉBEN.

volt és sang-haii főkonzulunk bizalmas barátja. Tulajdonképen ennek
az ismeretségnek köszönhettük a meghívást.

Beültünk a szekérkékbe; a kulik az orrunk alá nyomták a
hátukon lógó bő kék zubbonyt, hogy megjegyezzük magunknak a
hátukra felvarrt számokat; aztán beállottak a villarudak közé, a
varkocsukkal megerősítették homlokukon az ernyőként alkalmazott
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legyezőt — kalapja alig volt egy-kettőnek, — kékvászon derék-
kötőjükkel letörölték az izzadságot és aztán gyors ügetéssel meg-
indultunk.

Mielőtt elértünk volna a khinai városrész hatalmas körkőfalá-
hoz, a mely épp úgy elzárta a khinai negyedet a vele szomszédos
európai konceszióktól, mint a hogy egész Khina elzárta magát
annak idején híres kőfalával az egész világtól, végig kellett halad-
nunk az angol, franczia és amerikai koncesziókon, a melyek a
Hoang-pu folyó partján húzódnak végig.

A ,,konceszio"-k alatt apróbb — városnyi — területeket kell
•érteni, megkülönböztetésül a tulajdonképeni „idegen telepek"-től.
Ez utóbbiak, a telepek (settlement), ugyanis csak ideiglenes letele-
pedésekre és kereskedeleműzésre megengedett tartózkodási helyek,
míg ellenben a koncesziók olyan területek, a melyek bár névleg
khinaiak, de bérbe vannak adva. Néhány évtizeddel ezelőtt ugyanis,
a midőn Khina először nyitott meg néhány kikötőt az idegeneknek,
-ezek a területek igen csekély összegért bérbe adattak, még pedig
khinai módszer szerint „kerek" kilenczszázkilenczvenkilencz esz-
tendőre. Az ilyen territóriumokban letelepedő európai vagy amerikai
nem áll a khinai törvények alatt, hanem az illető konzulátusok
fenhatósága alá tartozik. Ha az európai egymagában követ el valami
vétséget, úgy az illető konzul vonja kérdőre: ha azonban egy khinai
és egy európai perlekedik egymással, akkor a vegyes bíróság,
tudniillik khinai birák és európai esküdtek ítélnek fölöttük.

Hanem azért nem kell azt hinni, hogy az idegenek által
kibérelt koncesziókban az idegenek az urak. Számra nézve semmi-
esetre sem, mert Sang-hainak három idegen, koncesziójában mint-
egy kétszáznyolczvanezer khinai és csak ezerhatszáz európai és
-amerikai él. A tulajdonképeni khinai negyedben, a körfallal körül-
vett városrészben pedig mintegy nyolczvanezer khinai lakik; európai
pedig egyetlen egy sem.

Ebben a városrészben európainak lehetetlen is volna meg-
maradnia. Csak egyszer kell végigmenni a khinai utczán s ez elég
arra, hogy az európai ne is gondoljon arra az eshetőségre, hogy a
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zsúfoltan élő, örökösen locsogó, köpködő, handabandázó sokaság
között éljen.

Míg Európában a családi és társadalmi életnek minden cselek-
ménye és eseménye az épületek falai között történik, addig a khinaiak-
nál — magától értetődik, hogy csak az alsó néposztálynál —
minden künn történik az utczán, a házak előtt. Ipar, munka, étke-
zés, tanítás, nevelés, borotválás, főzés, törvénykezés, kereskedelem,
kivégzés, esküvő a legnyilvánosabban történik. Idegesen siető és
hangosan számoló házaló, ordítozó szamárhajcsár, kiabáló mese-,
mondó, handabandázó vándor-szakács, rettenetes bűzt árasztó mozgó-
konyhájával, kéregető vak koldusok, nyakukon a súlyos kalodával
támolyogva járkáló elítélt bűnösök, teherhordó kulik csikorgó egy-
kerekű talyigájukkal, az utálatosan eltorzított bélpoklosok, trágyát
szállító mezei munkások hosszú sorokban futnak és sietnek végig
az utczákon, hajnaltól késő éjjelig.

Az utczák pedig olyan keskenyek és a házak oly sűrűn állnak
egymás mellett, mintha a néhány mértföldnyire kiterjedő területen
egyetlen óriási, család ütötte volna fel a tanyáját. A lakosság a
szó szoros értelmében hemzseg az utczákon. Ezer meg ezer ember
fut és lármáz az ember előtt az utczákon.

Az előkelőbbek, tudniillik a mandarinok és a gazdag keres-
kedők, sűrűn elrácsozott gyaloghintóikban vitetik magukat a rang-
juknak megfelelő kísérettel és jelvényekkel; a menet élén gong,
piros papirgömb, ernyők, este lampionok stb.

A sűrű sokaság nem akadály az utczát csaknem egész szél-
tében elzáró palankin előtt. A sokaság azért nem akadály, mert a
palankin előtt haladó szolgák olyan kíméletlenül csapkodnak bam-

.buszbotjaikkal a t. ez. utczai közönség meztelen vállára és kopasz
fejére, hogy az emberek menten a falakhoz lapulnak vagy behú-
zódnak a kapuk alá. Legfeljebb akkor áll be egy kis fennakadás,
ha véletlenül két palankin találkozik ugyanegy utczában. Kitérésről
többnyire szó sem lehet, mert két palankin számára elég széles
utcza kevés akad az egész negyedben. Valamely mellékutczába
betérni is nagyon nehéz, abból az egyszerű okból, mert néha két
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kilométernyi távolságban sem akad ilyen mellékutcza. A kitérés
tehát úgy történik, hogy az egyik palankint átemelik a másik felett,
még pedig hihetetlen gyorsan és ügyesen. Megtörténik azonban
elég gyakran, hogy előbb félóráig is eltartó vita keletkezik a kulik
között a fölött, hogy melyik palankinban ül a magasabbrangú

A RENDŐRKAPITÁNY ELŐTT.

mandarin. Mert aztán ennek a gyaloghintója kerül felül. Mindez ter-
mészetesen óriási lármával történik.

A minthogy az ordítozás, zsivaj és 'handabandázás nem szűnik
meg egy perezre sem. Az üzletekben, a mesterembereknél, a tea-
és opiumházakban, minden ember egyszerre és folyton beszél.

Alacsony és sötét zugban, a hova a fedélrakás perczétől kezdve
az istenadta napsugár soha többé be nem hatolt, összezsúfolva' él
a több nemzedékből álló család, a dédatyától kezdve le a déduno-
káig. Néha negyven ember lakik olyan házban vagy helyiségben,
a melybe a mi fogalmunk szerint alig lenne tíz-tizenöt embernek
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elegendő hely és levegő a megélhetésre. A köznépnél ugyanitt élnek
a háziállatok is. Ott főznek, esznek, alusznak, dolgoznak, — bőr-
hántás vagy selyemhímzés, egyre megy. Gyakran ugyanegy szo-
bában vannak a ragályos betegek és a szegényebb osztályban ritkán
hiányzó szörnyen eltorzult bélpoklosok.

Házak és utczák csatornázásáról szó sincs. Ennek következ-
tében ugyancsak a lakószobában van az a hely is, a mely Khina

-...>
SZEMÉLY- ES TEHERSZÁLLÍTÁS.

kivételével az egész földgömbön a lakóháztól tisztességes távolban
szokott lenni. Ha az ember korán reggel megyén ki az utczára.
akkor még ott láthatja minden házajtó előtt azokat az ormótlan
nagy edényeket, a melyeknek tartalmát átürítik az utczákon végig-
haladó közös gyűjtőedényekbe. Persze ilyenkor egész üveg Ylang-
Ylang sem használ a véletlenül arra haladó európainak.

A házakban meggyűlt szennyet és hulladékokat egyszerűé::
kidobják az utczára, ha annyira meggyűlt, hogy a házban „nincsen
többé számára hely". Ott aztán elfekhetik addig, míg a végighaladó
tömeg a lábain széthordja, vagy míg a legközelebbi eső elmossa
onnan.
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De nem egyedül ettől a szennytől ered az a sajátságos fojtó
bűz, a mely beveszi magát az ember orrába és ruhájába. Maga az
egyes individuum is árasztja maga körül ezt a szagot, a melyet
leginkább a dohossá vált pézsmához lehet hasonlítani. Hát még az
ételek! Azok a félig rothadt hal- és hústáplálékok, a rothadt tojás,

TEHERSZÁLLÍTÁS VITORLÁS TARGONCZÁN.

hizlalás tekintetében a végletekig vitt rút alakú sertések és baromfiak
tetemei, melyek a tikkasztó forróságban napokig lógnak a magán-
házak ablakain éppen úgy, mint az éttermekben és kirakatokban
— kecsegtetésül. • • -

Fürdeni, úgy látszik, sohasem szoktak. Mi a legforróbb idő-
szak hónapjait töltöttük Khinában, de sohasem láttunk fürdő embert,
holott a városokat keresztül-kasul metszi a tömérdek csatorna és
folyó. Ruháikat felváltás nélkül viselik hónapokon keresztül,- külö-
nösen télen, a midőn a hidegebb időjárás beálltával egyik réteg
ruhát a másikra öltik és a hideg csökkenésével egyenként dobják
le a ruharétegeket. Fűteni nem szoktak sehol. A legelőkelőbb man-

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. , 41
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darin házában is csak minél több ruharéteg felöltésével védekez-
nek a hideg ellen. Pedig télen ez meglehetősen érzékeny szokott
lenni, különösen Eszak-Khinában és A'landzsuriaban.

Lakásaikat sohasem szellőztetik; csak nyáron át van ajtó-ablak
nyitva, de nem szellőztetés czéljából. Még az utczáikat sem szel-
lőztetik; azok is be vannak fedve bambusz-ponyvákkal, meg a nagy
czégtáblákkal, a melyek kölcsönös megegyezés folytán egyik házról
a másikra nyúlnak át.

Tessék most már elképzelni azt a levegőt, a mely elterül az
olyan város fölött, a melynek háromszázötvenezer lakosában a tisz-
taság, kényelem, rend, közegészségügy, közszemérem és más ehhez
hasonló fogalmak csak egy kis része előtt, a gazdag mandarin
és az európaiakkal való érintkezés által civilizált kereskedő-osztály
előtt ismeretesek némileg. Megjegyezzük azonban itt, hogy Sang-hai
a khinai közigazgatás értelmében csak „hszién", azaz rendezett
tanácsú város, azoknak is egyik legrongyosabbika. A gazdag khinaiak
legnagyobbrészt kiköltöznek az európai városrészbe, a falakon belül
csak a söpredék marad. Más khinai városok közelről sem ennyire
szennyesek.

De azért Sang-hait „Ázsia Parisa"-nak nevezik az európaiak.
(A khinaiak, egy kissé találóbban, „az európaiak sírjának" mond-
ják.) Magától értetődik, hogy a Paris elnevezés csak az idegen
koncessziókra vonatkozik. Ha tekintetbe veszszük azokat a rendkívül
mérsékelt követeléseket, a melyekkel a Khinában, egyáltalában Kelet-
Ázsiában élő európai a khinai várossal szemben föllép, nem lehet
csodálkozni ezen az elnevezésen.

Néhány japáni kikötő kivételével nincs Kelet-Ázsiának olyan
városa, a mely szórakozásra, mulatságra és aránylag tűrhető élet-
módra nézve mérkőzhetnék Sang-hai-val. Angol színház, olasz opera,
fényes szállók, mulatóhelyek, lawn-tennis, foot-ball, swich-back,
cricket és valamennyi más angol sport — a rool-bankot sem véve
ki — megtalálható Sang-haiban. A konceszióknak közös, gyönyörű
szép parkja áll a Hoang-pu folyó partján; csupa szép virágágy,
lugas és szökőkút. A park közepén díszes zenekioszk áll egy kis
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halmon, a melyben naponként a Philippini szigetekről származó
muzsikusok játszanak európai zeneművet. De hogyan! A Strauss-
keringőt hallva tőlük, megesküdtem volna, hogy a „Light as a
Dream" szentimentális angol romanceot játszszák.

A koncessziók túlsó oldalán fekvő Bublingwell gyönyörű villa-
város. Fényes berendezésű oszlopos pavillonok, hindu bungalo-k,
kívül a legnagyobb egyszerűség, belül rafflnált kényelem és fény;

RÉSZLET SANG-HAI KIKÖTŐJÉBŐL.

svájczi pavillonok, angol majorok stb. sorakoznak egymás mellé,
valamennyi egy-egy park közepén/" A Bublingwell Sang-hainak a
.,Bois de Boulogne"-ja vagy akár a Stefánia-útja. Ugyannyira az, hogy
a „chronique scandaleuse"-ben sincs hiány. Ottlétünk alkalmával
legalább nem egy érdekes és pikáns históriát hallottunk suttogni
— hangosan.

A koncesziók utczái, a melyek igen nagy költséggel és óriási
munkával épültek, csatornázottak, szélesek és hosszúk. A házak,
az előkelő khinaiaké éppen úgy, mint az európaiaké a tropikus
forróságot enyhítő kényelemmel, gyakran nagy fényűzéssel vannak

41*
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berendezve. A kirakatok hosszú sorokban csatlakoznak egymás
mellé, megrakva Kelet-Ázsia iparművészetének kincseivel. Az óriási
aranyozott betűkkel, helyesebben a khinai jelekkel teleírt czégtáblák
keresztben függnek végig az utczákon. A modern építési modor

UTCZA AZ AMERIKAI SETTLEMENTBEN.

ellenére ezek a keresztbe lógó hatalmas czégtáblák félreismerhetle-
nül rányomják a khinai jelleget ezekre a városrészekre is.

Felejthetetlen látványt nyújtanak ezek az utczák az esti órákban,
az ezrekre menő lampionok sokszínű fénye mellett. Ilyenkor Sang-hai
már nem is Paris, hanem London; ha mindjárt ázsiai London is.



SANG-HAII EURÓPAI „ÖNKÉNTESEK" A NANKING-UTCZÁBAN.
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Mintha raegtízszeresedett volna az utczák lakossága, olyan
sokaság hullámzik az utczákon: giggek, tilburyk, dzsinriksak, zárt
és nyitott palankinok — a nyitott palankinok az európaiaké — meg-
szakítatlan hosszú sorban vonultak végig az utczákon. Az előkelő
nagy fogatokban gyakran láthatók khinai urak is, családjaikkal.
A kocsi párnáit érinteni sem merő khinai kisasszony — a soha-
sem hiányzó „Amah" (olyan „dada"-féle nő) kíséretében — zavartan,
bámészkodva és mintegy meglepetten tekint maga körül, mint a
kalitkában felnőtt gerlicze, ha először bocsátják szabadon. Sokkal
fesztelenebbül dől hanyatt a nag}r fényűzéssel és mégis ingerlőén,
csábítóan öltözött fiatal amerikai hölgy — minden kiséret nélkül.
Gyönyörű kék szemének megnyerő és biztató tekintetével azonban
gondoskodik arról, hogy ne maradjon anélkül.

A lampionokkal kivilágított mulatóhelyek óriási ablakaiból egy-
szerre hangzik ki a gong, síp, zongora, ének, tamtam, dobok,
aczéltányérok és fuvolák hangja, a mefy összeolvad az utczán hem-
zsegő kulik, jóslók, mesemondók, vándorszakácsok, matrózok és
más hajósok danájával és lármájával. A vágtató dzsinriksa előtt
zihálva rohannak az izzadó kulik; kis kézi lámpájuk ide-oda szök-
dicsél, mint megannyi szentjánosbogár.

Kabult fővel, csaknem izgatottan a temérdek új látvárrytól és
benyomástól értünk az angol konceszio Csing-fung utczájába Kvong-
Man-Sing palotája elé, a hol nagy mulatság, khinai vacsora várt
reánk — üdítésül.

Esti nyolcz óra lehetett, midőn érdekes és kalandos barangolás
után a sang-hai khinai negyedben és a Hoang-pu folyó mentén
elterülő Bublingwellben — befordultunk az angol konceszio Csing-
fung utczájába, a melyben Kvong-Man-Sing úrnak, a gazdag
és előkelő selyemgyárosnak palotája állott. A Kvong-féle palota
— mint magánház — első pillanatra alig volt megkülönböztethető
a környékében levő opium- és zing-zong házaktól, miután a mi
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tiszteletünkre ez is úgy tele volt aggatva száz meg száz külön-
böző színű és nagyságú lampionnal, mint amazok.

Az ajtó előtt sűrű tömegben állott az utcza közönsége, meg-
bámulandó minket, a dzsinriksákból kiszálló fehérarczúakat s a palan-
kinokban érkező mandarinokat.* Rajtunk kívül ugyanis néhány elő-
kelő khinai úr is hivatalos volt, a kik szigorúan előírt khinai etiquette
értelmében jóval a kitűzött idő előtt kezdtek gyülekezni.

KHINAI HORDSZÉK (PALANKIK).

A mandarinok a saját gyaloghintóikban jelentek meg, a rang-
jukat megillető díszben és a megfelelő kísérettel. Ez többnyire
hatalmas piros papirgömbből áll, ugyanilyen színű baldachinból,
gongból és sok lampionból, nem is számítva a szolgákat, a kik a
sohasem hiányzó khina-ezüst-pipát, a kalapot és az izzadságot törlő
kendőt, a hozzájáró melegvizes edénynyel hordják uruk után. A man-

* A khinai nyelvben a „mandarin" szó nem használatos; csak mi európaiak
(és az amerikaiak) nevezzük az előkelő hivatalnokokat, állami tisztviselőket, katonatiszteket,
stb. evvel a szóval, a mi valószínűleg nem egyéb, mint elferdítése a maláji eredetű
,mandrin" szónak. A khinaiak a „kuan" szóval jelölik ugyanezt a fogalmat.
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darin méltóságán alul állónak tartaná nyitott járóműben jelenni meg
az utczán, legyen az akár kocsi, akár dzsinriksa. Számára csak a
mogorva, komor külsejű és sűrű rácsokkal ellátott fekete gyaloghintó
az egyedül méltó járómű. Ezt az örömet szívesen átengedhetjük a
mandarin uraknak. Nincs a földgömbön kellemetlenebb közleke-
dési alkalmatosság, mint ilyen palankin. Egy kirándulás alkalmával
Dsiddahból Medinah felé, Arábiában, teveháton jobban éreztem
magam, mint az ilyen palankinban, a mikor valamely előkelő
főúrhoz mentünk látogatóba. Újabb időben a palankin mégis kezd
kissé kiszorulni a forgalomból, a mennyiben az egy-két öszvér által
vont kétkerekű kibitka-szerű kocsi jön divatba. Ez a jármű azonban
nem sokkal kényelmesebb, mint a palankin. Az otromba két kereken
nyugvó kocsinak nincs rugója; belül nincs ülése, csaknem bérmen-
tesen el van zárva a feléje boruló nehéz fedél által. A kocsiban
csak egy embernek van hely; a kocsis gyalog megy az öszvér
mellett.

A mikor beértünk az utczába Kvong-Man-Sing háza elé, ott
már a palankinoknak hosszú sorát találtuk, a melyet tömérdek
cselédség és a bámészkodók nagy csapata vett körül. Az utcza
egész széliében el volt állva. A dzsinriksába befogott lihegő és
ziháló kulik hasztalan kiabáltak és ordítottak, a tömeg nem tágított.
„Fogatainknak" minden megtett lépésért küzdeniök kellett. Már
majdnem lehetetlen volt az ajtó elé érni, a midőn végre feltűnt egy
félméter magas piros turbán, sárga csíkokkal, a melynek a meg-
pillantására mint varázsütésre oszlott széjjel a tömeg, keskeny utat
hagyva fenn számunkra.

Pedig nem varázsütés volt az, a mire a tömeg szétoszlott,
hanem igenis a bengál rendőr bambuszütései voltak, a melyek sűrűn
kopogtak és csattogtak a meztelen koponyákon és a széles hátakon.
A sang-hai angol konceszioban az előindiai benszülött csapatokból
felvezényelt hinduk — többnyire bengálok — vannak mint rend-
őrök alkalmazva, épp úgy mint Adenben, Singaporeban és Hong-
kongban; mégpedig nagy sikerrel. Hihetetlen az, hogy mennyi verést
kapnak a khinaiak a bengáloktól és hihetetlen az, minő tisztelettel
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viseltetnek a sárga arczú czopfosok a fekete arczú rendőrökkel
szemben. Egyetlen rendőr nekimegy a száz főre menő tömegnek,
fegyver helyett csupán a rövid fütykössel felfegyverkezve és a
tömeg perez alatt szét van oszlatva. Valószínűleg a megjelenése
által imponál nekik annyira. Igaz, hogy óriási különbség van
közöttük. Egyik oldalon áll a csacsogó, fecsegő, rendkívül kíváncsi
és többnyire gyáva csőcselék, a mely folyton az izzadságát törli,
ha éppen nem majszol valamit, fedetlen
arczczal, fedetlen fővel és meztelen
háttal; a másik oldalon pedig a su-
gártermetű bengál, katonás egyenru-
hában ; férfias, fekete arczán a hindu
faj méltóságteljes nyugalmának és
erélyénekkifejezésével, akinek többek
közt megvan az a furcsa tulajdon-
sága, hogy sohasem szól, hanem
mindjárt üt. Az is igaz, hogy a me-
lyik khinai hátára az a bengál rendőr
a fütykösével leüt, ott reped a bőr.
Ordítva és hadonázva adnak utat,
legföljebb gyűlöletes hangú „jan-kou-
cze"-t vagy ,,Czi-gu-lah"-t (ocsmány
disznó) kiáltva utána. Hanem azért fut.

Ilyenformán csináltak számunkra
helyet, miközben nekünk is bőven
kijutott a „jan-kou-cze" (fehér arczú
ördögök).

A lampionokkal fényesen kivilágított külső udvarban nagyszámú
cselédség sürgölődött, a melynek nagyobb része a mi tiszteletünkre
rendezett tűzijátékkal volt elfoglalva.

A khinaiak ugyanis minden alkalommal, minden társadalmi
rétegben és mindenütt tűzijátékot rendeznek a legcsekélyebb ünne-
pélyesség vagy akár a legkisebb jelentőségű vállalat megkezdésekor.
Nan-king alkirálya, a vu-csangi tao-táj vagy a lü-csung-koui admirális

JAN-KOU-CZE !

JAN-KOU-CZE !

Dr. Gáspár F . : A föld körül. IV. 42
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éppen úgy tűzijátékkal fogadtak bennünket — fényes nappal is —
mint akár a fu-csau-fui arzenális parancsnoka, vagy a hogy a kikötő
elhagyásakor tűzijátékkal búcsúztak el tőlünk a hong-kongi élelem-
szállítóink, mosónőink vagy a partraszállításra ideiglenesen kibérelt
sámpánok tulajdonosai Kiu-kiangban. Ha a Jang-cze-kiangon vagy
a Min-hon egy nyomorúságos dzsunka megindul akármilyen rövid

ÁLDOZATHOZATAL A „HÁZI OLTÁR" ELŐTT.

útra, akkor negyedóráig tartó tűzijáték kíséretében vontatja fel az
időtől meg a viharoktól megtépett bambusz vitorláit és horgonyait,
ezáltal akarván megnyerni viszontagságos útjokra a khinai Aeolust.

Mindjárt a tűzijáték megkezdésekor két sujtásos ruházatú
khinai felénk fordult és kértek valamit. Csun-Hing úr, a tolmácsunk
és kalauzunk, megérttette velünk az ő érthetetlen „Pidjin-englishr-

I



SANG-HAIBAN 331

ével, hogy ez a két férfiú tulajdonképen a névjegyeinket kéri, hogy
be vigyék azokat a gazdájuknak.

Készségesen nyújtottuk át névjegyeinket.
De nem az itthon használt tenyérnagyságú szo-
kásos jegyeinket (a melyek az angolok és ameri-
kaiak által használt parányi névjegyekhez viszo-
nyítva akkorák, mint egy-egy lepedő), hanem a
khinai előkelőknél tett látogatásokra szánt „benn-
szülött" névjegyeinket. Az ilyen névjegy tulaj-
donképen két részből áll; mind a kettő az illető
tulajdonos rangjának megfelelő nagyságú skarlát-
vörös czédula, a melynek egyikén csupán a név,
a másodikon azonban a rang és teljes czím áll.

Ezekkel a névjegyekkel okvetlen el kell lát-
nunk magunkat, ha Khinában látogatásokat szán-
dékozunk tenni, miután az előkelő khinai nem
ismer nagyobb etiquette-hibát, mint ha belépés AKHINAI CSÁSZÁR ALÁÍRÁSA*

előtt be nem küldjük a névjegyet.
Mi tehát, mint illemtudó emberek, beküldöttük

névjegyeinket exotikus neveinkkel. A neveink ugyanis
nekünk tűntek fel exotikusoknak, miután azokat a
már előbb leírt khinai grammatika szerint khinai
nyelvre átültették. A fordító ugyanis neveinket fone-
tikusan híven akarván feltüntetni, a khinai óriási szó-
halmazban olyan szótagokat keresett (a khinai nyelv-
nek tudvalevőleg nincs alfabetje), a melyek az ő hallása
szerint tökéletesen úgy hangzottak, mint a mi nevünk
kiejtése.

így például az én nevem az egyszerű névjegyen
..Giá-szi-bál"-nak hangzott, a mely három szótagnak
az értelme véletlenül annyit jelent, hogy: „Öröm-
Nyugatot-Támadni".

LI-HUNG-CSANG
ALÁÍRÁSA.

. * A négy írásjegy szószerint átfordítva: „Szerencsés — erős — merték — súly".
Értelme ez: „Mérlegelésben és súlykezelésben jártas és szilárd a vezetésben". (A középen
látható jel a császári kormány bélyege.) 42*
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A „nagy" névjegyen, a melyen „teljes czímem és rangom"
pompázott, imigyen hangzott:

Dá Ngau-shi Már-gyiá gvork csin-ming szui-
shi ji-gvárn Lin-Szünng Giá-Szi-Bál, Bái.*

Azaz: A nagy Osztrák-Magyar birodalom tengeri haderejének
császári dekrétummal dicsőségesen kinevezett kapitány-orvos-manda-
rinja Giá-Szi-Bál, üdvözlettel.

A parancsnokunk névjegye akkora volt, mint falusi vendég-
lőbeli törülköző kendő. De kellett is, mert máskép hova tették
volna a temérdek rendjelét s a nagy rangját!

Néhány perczczel a névjegy beküldése után megjelent a házi-
gazda a küszöbön. Mondhatom, hogy Kvong-Man-Sing úr, az elő-
kelő shang-hai-i ha-hoy-po, mindnyájunknak imponált distingvált
és rendkívül előkelő megjelenésével. Az előkelő kereskedőknél szo-
kásos díszruhában fogadott bennünket. Világoskék, finom, fénytelen
selyemkaftán volt rajta, a melyet piros öv szorított le a derekán.
Ezen az övön viselte a bölcs mondásokkal sűrűn teleírt legyező-
jének hímzett tokját. A rendkívül bő kaftánnak éppen olyan bő
és hosszú ujjai, valamint a gallérja aranynyal voltak gazdagon
kihímezve. Nyakán a mellén túl érő mandarinlánczot viselt.
Lábszárain világos-zöld, szűk bugyogó, lábain pedig fekete selyem
félczipő volt négy ujjnyi magas talppal, sarok nélkül. A czipők
és a talpoldalak szintén selyem-aranynyal kihímezve. Narancs-
sárga selyemkalapja, tetején a kék gömbbel és végig beborítva
piros selyem rojtokkal, zöld szalagon lógott hátul a nyakán. A kalapot
csak a szobában szokták feltenni üdvözléskor. Az arcz és a koponya
simára volt borotválva, a bokáig érő, szürkülni kezdő varkocs pedig
nagy gonddal hengeralakúvá gömbölyítve és kifényesítve.

Nyájas mosolylyal és sűrű legyezgetéssel jött elibénk, folyton
ismételve a „csin-csin"-t (fogadj isten) és féltuczatszor kezet szorítva
mindnyájunkkal. Eközben elmondotta egynéhányszor, hogy „mi

* Pekingi dialektusban.
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neki megbecsülhetetlen, kedves vendégei vagyunk, a kiknek a befoga-
dására az ő nyomorult viskója nem méltó és hogy látogatásunk
rá nézve olyan nagy kitüntetés, a minőben az ő Buddhában elhunyt
ükapja sem részesült egész életében". (Ezt el is hittük neki. Meg-
jegyzendő, hogy a minő nyers és durva Khinában a csőcselék —
és ugyan hol nem az a csőcselék? — éppen olyan utolérhetetlen
udvarias és lekötelező modorú az előkelő khinai, úgy a saját nemzet-
bélijéhez, mint az idegenhez.)

Magától értetődik, hogy mi is elmondottuk a főkonzulunk és
a tolmácsunk közvetítésével, hogy „ez az este nekünk is éppen olyan
gyönyör- és örömteljes, mint a hogy örökké feledhetetlen lesz".
(Kvong-Sing úr ez utóbbi állításunkban tökéletesen meg lehetett nyu-
godva, mert az estélye csakugyan sokáig megfeküdte a —gyomrunkat.)

Az első udvarból bejutottunk a rácsokkal és tornyocskákkal
körülzárt második udvarba, a mely szintén meglepett bennünket
gyönyörű és exotikus berendezésével. Bizarrul körülmetszett lugasok,
fantasztikus alakokkal körülvett groteszk szökőkutak, — valószínűleg
ugyanannyi saját külön házi-szentek — és mozaikszerűleg kirakott
kavics-sétányok voltak azok, a miket a lampionok fényénél röptiben
kivehettünk.

A küszöböt átlépve, újból elkezdődött a csin-csin, a kézszorí-
tásokat ellenben egészen az elején kezdettük. Három vagy négy
szobán haladtunk keresztül, mielőtt a tágas étterembe értünk. Meg-
lepő volt a szobák bámulatos egyszerűsége. Bútorzatnak alig volt
nyoma. A legfőbb bútorzat a falak mentén végigfutó padsorból
állott, elég kényelmes háttámaszszal. A falakon hosszan lelógó
széles selyemszalagok voltak felaggatva a japán „kakimenok"
módjára, s vagy bölcs mondások voltak rajok írva nagy arany
betűkkel, vagy pedig egész alakokat ábrázoltak; valószínűleg szen-
teket és ősöket. Minden szoba közepén kis emelvényen rövid pad
állott; előttük mandzsuriai fehér kecskebőr.

Feltűnőek voltak a drága szőnyegek, a melyek a tágas szobákat
egész terjedelmükben befödték. Nálunk az ilyen szőnyeg egész
vagyont érne meg. Itt-ott állványokon értékes csi-fui vázák, kiu-kiángi
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Feltűnőek voltak a drága szőnyegek, a melyek a tágas szobákat
egész terjedelmükben befödték. Nálunk az ilyen szőnyeg egész
vagyont érne meg. Itt-ott állványokon értékes csi-fui vázák, kiu-kiángi
korsók és a drága tien-cini cloisonne bronz-edények voltak elhe-
lyezve. Egy szobában feltűnt a sok apró mécsestől körülvett oltá-
rocska, felette néhány emberi ábrázatot feltüntetni akaró festménynyel.
A kis mécsesek örök lángjának örök füstje azonban nagyban meg-
akadályozta ezen törekvést, a mennyiben olyan vastag koromréteggel
vonta be az ősök ábrázatját, hogy bizony a szegény dédapának
örökké ismeretlennek kellett maradnia az apróczopfos dédunoka előtt.

A terített asztalokkal már megrakott étterem tele volt az előttünk
megérkezett vendégekkel. Köztük voltak korvettánknak azok a tisztjei
is, a kik szolgálatuk miatt nem jöhettek velünk bebarangolni a
khinai negyedet. A vendégek nagy részét azonban khinaiak tették
ki, hivatalnokok és kereskedők. Mindnyájan díszben voltak és uri
emberekhez illő méltósággal viselkedtek.

Különösen feltűnt rendkívül gazdag öltözetével néhány fiataí
khinai, mindnyájan prototypusai a sang-hai jeunesse d'oréenak.
Európa-amerikai és khinai nevelésük valami sajátságos és az eddig
látott összes „chablonoktól" kellemesen eltérő, idegenszerű modort
hozott náluk létre. Öltözékük a legdrágább selyemből állott, a melyet
a khinai fal és a Sárga-tenger közt gyártanak. Az öltözék szabása
ugyan a legkonservativusabb khinai volt, de meg nem különböz-
tethető apróságok által attól mégis sokban eltért.

Simára borotvált arczukon és koponyájukon, de kivált bámula-
tosán szép varkocsukon első pillanatra meglátszott a rendkívüli nagy
gond, a melyet' külsejükre fordítanak. A tarkóról kiinduló varkocs
töve mintegy harmincz-negyven parányi kis tincscsel volt körül-
véve. Sápadt, sovány arczukon — a melynek eredeti halvány
sárga szinét kissé fakóhalványnyá változtatott a shanghai-i európai
fiatalság társaságában európailag raffinált khinai dorbézolás és
élvhajhászat — továbbá különös fényben úszó ferde metszésű,
koromfekete szemeiken meglátszott, hogy tele kupával élvezik a
khinai és európai gyönyörök két végletegét: az ópiumot és a pezsgőt.
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Különben pedig a khinai „lion"-ok meglehetősen európaiasan
művelt modort tanúsítottak. Csaknem folyékonyán beszéltek vala-
mely európai nyelvet — többnyire az angolt — és éppen olyan
szellemdúsan tudtak ostobaságokat mondani meg affektálni, mint
akár a mi dandy-ink.

A szobákban uralgó szemmel látható tisztaság és a jelenlevők
kifogástalanul tiszta öltözéke ellenére nyomasztóan kellemetlen szag
terült el a szobákban. Igazán sajnáltuk, — rokonszenves és meg-
nyerő modorú házigazdánk iránti tekintetből — hogy még nála,
az előkelő úr házában is érezhető volt ez a sajátos kellemetlen
illat. Ez a ,,khinai szag", főképen az, a mely ott érezhető, a hol
az alsó osztálybeliek vannak tömegesen együtt, nagyon kellemetlen.
Éppen úgy felülmúlja az izzadó néger bűzös kipárolgását, mint azt
a bűzt, a melyet a bőven használt szezámolaj idéz elő némely
népfajnál. A japáni köznépnek dohos ruhaszekrényre emlékeztető illata
és a malájoknak meg szingalézeknek az örökös betelrágástól szár-
mazó illata, akár a borneói dajakoknak olajoktól származó kigőzöl-
gése nem olyan kellemetlen, mint ez a különleges khinai bűz. Miután
alig lehet feltételezni, hogy ezekben az előkelő házakban a szenny
vagy a tisztátalanság hozná létre ezt a kellemetlen illatot, ennél-
fogva valószínű, hogy inkább az ételeik, helyesebben a főzéshez hasz-
nált zsiradékok s más tápszerek okozzák a bűzt.

A dúsan megrakott asztal legalább e mellett szólott. Pedig az
asztalon egyelőre csak a tulajdonképpeni étkezést megelőző csemegék,
gyümölcsök és .apróra vagdalt hideg húsdarabok voltak feltálalva.
Az asztal feldíszítése becsületére vált volna bármely előkelő európai
étteremnek. Értékes tálakon, kis kőtányérokon, szilkékben és por-
czellán lapokon rendkívül ízlésesen voltak felhalmozva az exotikus
apróságok, a melyek közt különböző fajtájú gyümölcsök, mint pl.
a mangó, pizang és mangusztin játszák a főszerepet. Khinában
ugyanis a gyümölcsnek étvágygerjesztő képességet tulajdonítanak.

Leülés előtt élénk társalgás fejlődött ki közöttünk és a khinai
_rak között. Fő thémák voltak az egyes személyekre vonatkozó

rgjegyzések meg a kölcsönös titkos megbámulás. A khinai ember
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mint akár a kis gyermekek, vagy csendesoceánbeli sziget ben-
szülöttei, holott valószínűleg már évek óta érintkezett mindegyikük
európaiakkal. Bámultak fehér czipó'nk fehér szalagján, éppen úgy,
mint fehér zubbonyaink hímzetlen gallérján és kardjaink széles
kosarának domborművein.

Nagyot bámultak a fehér czipőinken és fekete harisnyáinkon.
De hát hogy is ne bámulták volna meg? Hiszen a mióta Khínában
khinai él, nem látott és nem viselt soha mást, mint fekete czipőt

fehér harisnyával és íme előáll itt egy néhány bolond
európai fehér czipőben fekete harisnyával. Aztán
ne tartsák az embert Khinában — khinézernek!

Általános megbámulást keltettek — ki tudja,
talán irigységet is — bajuszaink. Tettek is tréfás
megjegyzéseket erre vonatkozólag. Jóízűeket nevet-
tünk, a mikor groteszk és komikus mozdulatokkal
próbálták utánozni csupasz ajkukon a mi bajusz-
sodorító mozdulatainkat, miközben bajtársaim, kivált
a parancsnokunk, folyton engem toltak az előtérbe,

mint notórius — bajusz-pedrőt.

Végre megérkeztek a berendelt énekesnők — a híres szépségű
szu-csou-i leányok — hangszereikkel, meg az estélyékről sohasem
hiányzó bűvészek. Most már asztalhoz ülhettünk. Maga a házigazda
jelölte ki helyeinket. Minden tányérka előtt erős és fanyar ízű
szeszes itallal — a cho-csióval — megtöltött kis csésze állott. A házi-
gazda rendre járta az ülőhelyeket, bal kezébe vette a cho-csióval
telt kis csészét, jobb kezével megáldotta azt, szemeivel rámosolygott
arra, a kinek a helyet szánta és „csin-csin"-t meg „dsing-cho"-t
(foglaljon helyet) mondva neki, megkínálta az üléssel.

MANDARIN-GOMB A
SÜVEGEN.

Hosszas ceremóniák között, mint például a kijelölt szomszé-
dainknak mondott „csin-csin" és „dsing-cho" ismétlése, kölcsönös
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bemutatások és mély hajlongások után elfoglaltuk kijelölt helyeinket,
kézbe vettük a legyezőnket, csámcsogtunk a dinnyemaggal, szür-
csöltük hozzá a mandarin-teát és vártuk a vacsorát.

Házigazdánk, Kvong-Man-Sing úr azonban még el volt fog-
lalva az intézkedésekkel. Hol az énekesnők elhelyezését változtatta
meg olyformán, hogy egyformán gyönyörködhessünk mindnyájan

l
AZ ÖKÖLBE SZORÍTOTT KEZEK ÜDVÖZLÉS ALKALMÁVAL.

(A bal hüvelyken pecsétgyűrű.)

& „szu-csoui lótuszvirágok "-ban, — a hogyan az énekesnőket nevezik,
— hol pedig a lábatlankodó bűvészeknek jelölt ki helyet a teremnek
emelkedettebb részében. A betolakodó idegen cselédség visszaszorí-
tása is csak az ő erélyes beavatkozására sikerült.

Végre minden el volt intézve és mindenki a maga helyén ült.
Maga Kvong úr is feltette csúcsos sárga selyem süvegét, hegyében a
kék gömbbel, megáldotta a saját ivócsészéjét, a benne levő cho-csiót
ünnepélyesen kiitta és leült.

A souper megkezdődött.
Mindkét szomszédom khinai volt és mindketten beszéltek angolul,

de csak a már említett a „Pidjin-english"-t. A társalgás tehát lehet-
séges volt velük tolmács nélkül is. Igaz ugyan, hogy én a dél-

Dr. Gáspár F . : A föld körül. IV. 43
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ázsiai és indiai Pidjin-englisht beszéltem, azt, a melyet a szingalézek
és malájok beszélnek, ők pedig a „chineese english"-t, de ez mit
sem vont le társalgásunk érdekességéből és szellemes voltából.

Sam-Huen volt az egyik szomszédom, foglalkozására nézve
— a mint azt az átnyújtott névjegyből kivihettem — „dealer in
all kinds of Japanese goods" (kereskedő mindennemű japáni árú-
czikkekben), a másik pedig A-Yüen-Hang úr volt, foglalkozására
nézve ,,concurrens"-e Kvong-Sing úrnak; tudniillik szintén hahoy-po,
azaz selyemgyáros volt.

Megjegyzendő, hogy leüléskor az urak személyesen mutatták
be magukat és átnyújtották európai modorú angol névjegyeiket, a
mely előzékenységüket mi a khinai „dísz" névjegyünkkel viszo-
noztunk. • •• •

A souper hamisítatlan khinai volt. Ámbár Kvong úr már évek
óta érintkezett európaiakkal és némi fogalma volt a mi étkezé-
sünkről és evőeszközeinkről, az asztalon mégis hiányzott minden,
a mi az eredeti khinai soupert legkevésbbé zavarta volna.

Ennél fogva evőeszközökről, ivópohárról, kenyérről, asztalkendő-
ről szó sem volt. Evőeszközül szolgált a szokásos két kis elefánt-
csont pálczácska, ezüst nyéllel; ivópohárul a gyűszűnyi nagyságú
csészéket, asztalkendő gyanánt pedig a — tenyereinket használtuk.
(Étkezés közben a zsebkendőt használni illetlenség.)

Az abrosz ismeretlen, épp úgy mint a tányérváltás. A negyven-
negyvenöt fogásból álló soupert végigettük ugyan egy tányérból és
szilkéből. A mi maradt, azt csak úgy, minden teketória nélkül az
asztalra ürítettük, vagy pedig more patrio az asztal alá.

Az ételek rendkívül csinosan, sok gonddal és ízlésesen voltak
föltálalva. Kés és villa hiányában minden húsnemű apró, piczi
darabkákra volt vagdalva, a főtt ételek pedig olyan puhára voltak
főzve, hogy a két pálczikával könnyen széttéphetők voltak. A kocso-
nyák, mártások és a többi nyálkás ételekhez kis porczellán-
kanalakat adtak.

Hogy miből állottak az ételek, azt nehezen tudnók megmon-
dani, de annyi áll, hogy minden egyes behozott tál valóságos atten-
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tátum volt az érzékeinkre. Némely étel igen kellemetlen szagú volt,
holott igazán étvágygerjesztőleg csinosan volt feltálalva.

Azt hiszem, hogy alig van az állat- és növényországnak vala-
mely faja, a mely a khinai asztalokon ne lenne képviselve. Az állat-
országból a bivaly, nyúl, fáczán, szalonka, hízott rucza, tyúk, disznó,
juh, czápa, teknősbéka, fajd, varjú, hüllő, csiga, sáska, fecskefészek,
stb. kerül az asztalra. A növényországból minden, a mi a fiatal
bambuszrügy meg a szárított kukoricza-csusznya közé esik. A gyümöl-
csökből pedig a nálunk ismert fajoknak minden osztálya, kibővítve
a trópusok és szubtropusok inkább festeni, mint megenni való gyümöl-
cseivel.

Nekünk európaiaknak azonban a hámozható gyümölcsök kivé-
telesen élvezhetetlenek voltak. Az egész tisztikarban nem akadt egy
hősgyomrú hadfi, a ki képes lett volna egy mákszemnyi mákos-
tésztát is 'megenni.* Csak két fiatal tengerész-hadapród tette meg
bravó úrból, hogy a három szakaszra osztott menünek első harmadán
végig erőlködött. Meg is adták az árát. Még nyolcz nap múlva is mint
„maródokat" jelentettem őket parancsnokunknak a reggeli rapportokon.

De hát mi lehet olyan rossz ruczasültön, vagy tyúklevesen,
vagy pláne tojáson? A kérdező csak akkor kaphatna teljesen fel-
világosító választ, ha tényleg végig — nézne egy ilyen előkelőbb
khinai ebédet.

Az italaik — a melyeket főképen az erjedő rizsből készítenek —
nekünk talán még inkább élvezhetetlenek, mint az ételeik. A sou-
pernál négyféle italt adtak: sam-sut, rhakit, cho-csiót meg a
csang-ziót. Egyik kellemetlenebb volt a másiknál; kivált a sam-su
meg a cho-csio, a melyet forró állapotban kell inni.

* A már egy alkalommal leírt indokolatlan — de sajnos, mégis legyőzhetetlen —
ellenszenv általános volt az egész jelenlevő tisztikarban. Nekem azóta ismételten volt
alkalmam a khinai konyhát megkóstolni, de az ellenszenv nem csökkent. A khinai
konyha védelmére legyen mondva — egyszersmind szolgáljon mentségemül — hogy mi
európaiak hasonló ellenszenvvel viselkedünk a japáni konyha irányában is. — Azok az
európaiak azonban, a kik huzamosabb időn át élnek Kelet-Ázsiában, idővel megszokják
úgy a khinai, mint a koreai és japáni konyhát, s azoknak némelyik eledelét különösen
jóízűnek tartják.

43*
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Az ételek között folyton hordták a theát a hozzávaló dinnye-
maggal. Ebből a kettőből tudvalevőleg Khinában óriási mennyiséget
fogyasztanak el. Egy khinai naponkint átlag mintegy öt liter teát
iszik; a dinnyemaggal pedig úgy vannak, mint a malájok a betellel,
tudniillik a felébredés perczétől az elalvásig folyton rágják. (Való-
színűleg az olajos dinnyemaggal enyhítik a tannin-tartalmú teának
egyik kellemetlen mellékhatását.)

Csak a rizs áll a teával elterjedésre nézve egy fokon; ez vala-
mennyi tápanyag legfontosabbja, habár nem olyan nagy mértékben,
mint Koreában és Japánban. Egy khinaira átlag egy kilogramm
rizs esik egy napra; de van akárhány, a ki megeszik egy nap
négy literrel is. (Notabene, ha van neki.)

A mi gazdag menünkben is fontos szerepet játszott a rizs.
Pirítva, főzve, megőrölve, erjedve, darálva és még néhány válto-
zatban tálalták fel. A menü végén azonban, mint khinai nemzeti
ételt, a melynek nem szabad hiányoznia a koldusnál épp oly
kevéssé, mint a császárnál, az egyszerűen vízben kifőtt rizs volt
az utolsó fogás.

Az ételek közt rendre hordták a már többször említett forró
kendőket. Ezek tudniillik arra szolgálnak, hogy az ember lehűtse
magát velük. Ebből is látszik a praktikus khinai észjárás. Mi ugyanis
hideg vízzel hűtjük le magunkat, ha melegünk van, nem gondolván
meg azt, hogy mihelyt a hideg víz hatása megszűnik, annál kelle-
metlenebbül érezhető a gyorsan érvényre jutó melegség. A khinaiak
azonban forró vízbe mártott kendőkkel törlik végig arezukat és
nyakukat és azután tovább legyezgetik magukat. Az így előidézett
gyors párolgás üdítőleg és tartósan hat. Különösen a zsúfolásig
telt termekben vettük ennek hasznát.

Még a souper megkezdése előtt hat fiatal énekesnő állított be
és foglalt helyet a szoba közepén lévő kis emelvényen. Minden
énekesnőt egy-egy éltesebb nő kisért, az „A-mah", a ki az énekesnők
„pipá"-ját — a gitár-alakú sokhurú hangszert — és a — pipát,
az énekesnők dohányszivásra szolgáló valóságos khina-ezüst pipáját
hordozta.
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Ez a tizenkét nő képviselte a női nemet, miután a khinai nők
— kevés kivétellel — ki vannak zárva a társaságból.

A hat énekesnő között volt egynéhány, a kit európai fogalom
szerint is csinosnak lehetett mondani. — Valami sajátságosán
gyermekes, naiv kifejezés ül hófehér, széles arczukon és meg-
magyarázhatlan durczás, panaszos kifejezésű koromfekete ferde-
metszetű szemeikben. (Mindenesetre hiányzik róluk az a kellemes,
csintalan, vonzó valami az arczon és ajkakon, a mi a japáni leányokat
olyan kedvessé, bájossá teszi.)

Az énekesnők kivétel nélkül Szu-csou-tartománybeliek, a mely
tartományban Khinának a legszebb női teremnek; (Kanton és Fu-
csou tartomány a legrútabb nők otthona.) A szu-csoui és kantoni
vagy fu-csoui leány között a különbség van akkora, mint például
a szőkefürtő angol lányka meg a kóczos hajú, fakó bőrű szamojéd
leány között.

Az énekesnők gazdagon díszített köntösökben jelentek meg. A kék
hímzéssel díszített fehér selyem a legelterjedtebb viselet. A felső
testet térdig érő pongyola-zubbony fedi, szélesen visszahajtott gallérral
és magasan visszatűrt bő ujjakkal. Az egész zubbony tele van
gyönyörű hímzésekkel. Szoknya helyett bokáig érő igen bo bugyogót
viselnek, a melynek alsó szélei szintén tele vannak aranyos hím-
zésekkel.

Parányi picziny lábaikon aranynyal hímzett czeruzahegyességű
czipőcskéket hordanak. A hajuk, a melyhez hasonlóan sötét-fekete
szinű haj csak a japáni nőknél látható, erősen ki van kenve és
laposan oda van simítva a homlokhoz és halántékokhoz. A hajukban
szinten laposra lenyomott apró, többnyire fehér lótuszvirágot
hordanak, mégpedig nagyon sokat. Karjaikon és a nyakukon meg
a fülükben temérdek ékszert viselnek; gyűrűket, hajtűket és kar-
pereczeket, a melyekben a jászpisz a kedvencz és sohasem hiányzó
drágakő.

Megjegyzendő, hogy ezek az énekművészetért csak nagyon
szerényen dotált szu-csoui „lótuszvirágok" éppen abból a forrásból
merítik a drága fehér selymet, az aranyhímzést, meg a jászpisz-



342 GÁSPÁR FERENCZ." A FÖLD KÖRÜL

ékszert, a melyből a mi hetven koronás ballerináink és énekesnőink
az ő selymüket, ékszerüket és a kétezer koronás lakást.

Finom, vékony ujjaikon hosszú körmöket viselnek, a melyeket
arany vagy ezüst tokokban tartanak. Arról a hatásról ítélve, a
melyet énekükkel a hallgatóság khinai részénél idéztek elő, bizo-

ÉNEKESNŐ.

nyosan kiváló művésznők lehettek. Mi azonban sehogy sem tudtunk
valami elragadtatót találni az énekükben.

Egyszerre csak egy énekelt és játszott hozzá a „pipá"-ján,
mialatt társnői mélán, szórakozottan nézegettek széjjel. Hébe-korba
csaknem gyermekes bámulattal tekintettek reánk, fehérarczúakra,
halk megjegyzéseket téve reánk, a mire aztán egyet-egyet szippan-
tottak khina-ezüst pipájukból.

Az énekük nagyon egyhangú; csak nagy figyelem mellett lehet
egy kis dallamfélét vagy dallamosságot kivenni belőle. Hangjuk
is gyenge, gyermekes; inkább mondható valami nyafogó nyávo-
gásnak vagy kényeskedő affectálásnak, mint éneknek. Az is saját-
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ságos, hogy nem a magánhangzókat nyújtják a félhangoknál vagy
a trioláknál, hanem a mássalhangzókat, mint például a eh, ty, sz,
hangokat. Trillázás közben szemeiket behunyják, fejükkel erősen
bólintanak és felső testükkel ide-oda rángatóznak. Az éneknek
különösen ez a része ragadta el házigazdánkat és khinai vendégeit.
Barátságos fejbólintás, ökölrázogatás és egy pohár sam-su kiürítése,
meg a bal hüvelyk mutogatása volt az énekesnő jutalma. (Leg-
alább egyelőre.)

Az itt feltüntetett dal, melynek kottáját és szövegét a hong-
kongi német főkonzul szívességének köszönhetem, mintájául szol-
gálhat azon khinai daloknak, a melyet nők énekelnek. A férfiak
éneke egészen más iskolába tartozik; erről később lesz szó.

1
Han

Mily
jéh

ked- ves

to

e friss
si - en
vi-rágok

Jiua,
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Jo-czau juh dzsih
Ko-rán reggel hagyván

to czai voh Iziah. Vo pun - tai
azt szobámban Ma - gam fogom azt

9 9

pu - ezuk mönn
hor-dani, de nem házon kívül.
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Többel össze-kötöm
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en liva ik loh
és gyönyörködöm benne.
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Hau jeh to moh li kva
Mvan jum hva kai shoh pu kvei ta;
Vo pun-tai czeh ta
Tai ju kung kan hua jin ma.

Magyar fordításban körülbelől így hangzik:

Mily kedves itt a jázmin ág
Egész világon nem lesz neki párja;
Hordani akarom az üde galyat,
De félek, megirigyel mindenki, ki hajamban látja. \

Ének közben a bűvész gondoskodott róla, hogy a hangulat
emelkedett maradjon. Meg kell vallani, hogy ez a félmeztelen, rend-
kívül rút arczú bűvész nagyon jól értette a mesterségét. Minden
előkészület nélkül néhány olyan mutatványt végzett, a mely álta-
lános bámulatot keltett. Különösen egy mutatványt végzett, a mely
nekünk idegeneknek, eredeti khinai jellege által tűnt fel.

A bűvész savanyú ábrázatot vág és síró hangon panaszolja,
hogy nagyon éhes; „Tilli days no chob got csop-csop!" (három
napja nem evett semmit). A hasszerveit felhúzza a mellkasba és
groteszk mozdulatokban körüljárja a termet; mutatja a valóban
rémületes vékonynyá lapult altestet. (Ha frakkot viselt volna, talán
láthattuk volna a hátulsó gombjait.) Hirtelen megpillantja az asztal
végén az előbb észrevétlenül odahelyezett tűket, melyeket mohón
bekap és lenyel, szám szerint tizet.

— No good csop-csop — (nem jó eledel) —• mondja és meg-
eszik a tíz tűre ugyanannyi szál czérnát, mégpedig az orrán keresztül.
Most már jól van lakva; arczán látszik a jóllakás által előidézett
megelégedés és a most már hatalmasan felfújt altestén meglátszik,
hogy nagyon sokat evett.

Hirtelen elkezd rosszul lenni; mutatja, hogy a lenyelt varró-
eszközöket szeretné ismét napfényre adni. És ezt meg is teszi; az
orrán keresztül visszahúzza a fonalakat, melyek mindegyikére fel
van fűzve egy lenyelt tű, a fonal végén a lege artis megkötött göbbel.

Végre valahára, 11 óra tájt felemelkedett Kvong úr; az est be volt
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végezve. Majdnem három óra hosszat tartott, míg a menü végére
jutottunk. Türelmünknek azonban már sokkal előbb vége szakadt.

A zsúfolásig megtelt teremben iszonyú hőség uralkodott és még
iszonyúbb bűz. Az asztalon és az asztal alatt felhalmozott étel-
maradékok émelyítő szagot árasztottak. A khinai urak és a nagy-
számú cselédség meg nem szűnő hangos locsogása és fecsegése
kimerítettek bennünket. A szomjúság is gyötört. A bőségesen fel-
hordott sam-su, rhaki, cho-csio és csang-zio mellett nyelvünk oda-
tapadt a szájpadláshoz.

Igazán fellélegzettünk, midőn Kvong úr a souper befejezését
jelezte. A khinai vendégek ellenben nagy elragadtatással fejezték
ki elismerésüket a sikerült est fölött. Az egyik szomszédom:
A-Juen-Hang úr is nagyon meg lehetett elégedve, mert odalépve a
gazdához, barátságos „tin-hau"-val (nagyon jó volt) fejezte ki
megelégedését és dicséretül jól megveregette a — hasát. Tudniillik
a Kvong-Man-Sing úr hasát, nem pedig a magáét.

— Most pedig uraim, előre a Zing-Zongba, nehogy későn jöjjünk,
monda Kvong úr.

Néhány perczczel később az egész társaság úton volt a Hunan-
roadi színház felé.

Khinai szokás szerint a meghívott vendégek vacsora után a
színházba mennek, a hol továbbra is a házigazda vendégei marad-
nak. A khinai vendégek, élükön a háziúrral, beszállottak sötét és
zárt palankinjaikba, mi pedig ismét a nyitott és szellős dzsinrik-
sákban foglaltunk helyet. Ezen alkalommal ismét módunkban volt
megfigyelni, milyen lármát tudnak csinálni a khinaiak, még az ilyen
jelentéktelen eseménynél is. A palankinok és dzsinriksák kuliai
olyan zsivajjal tolongtak körülöttünk és olyan kíméletlenül taszi-
gáltak bennünket, mintha valami életveszélyes tűzvésztől való mene-
külésről lett volna szó. Különösen komikus volt az a jelenet, a

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 44
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mikor a fiatal kulik ránk ismertek, hogy ők hoztak minket ide és
jogot formálva hozzánk, mint állandó ' utasukhoz, bizonyságul kis
lampionukkal megvilágították a hátuk közepit, hogy láthassuk a
számukat.

Végre „all right"; minden rendben van. Csun-Hing, a kalauz
és tolmács jelt adott az indulásra. A palankinok kuliai megindul-
tak a himbáló járművekkel, a mi kulijaink pedig utánuk. A tempó
olyan gyors, mint a jó járású kocsilóé. Az utczákat ellepő töme-
gek között akadálytalanul rohannak előre, lihegve és zihálva, mint
kisebb fajtájú gőzgép. Az izzadság csurog róluk.

A színház, a melybe hivatalosak voltunk, a Hunan-Roadon
feküdt, Sang-hainak legelőkelőbb részén, közel a Bublingwellhez. A
színház közelébe érve, a palankinok, dzsinriksák és a lovas foga-
tok hosszú sorain kellett magunkat áttörnünk. A színház udvara
pedig már zsúfolva volt az üres gyaloghintókkal. Ide csak a nagyon
előkelő urak jöhetnek be járóműveikkel.

A színház külseje ugyan nem sokat igért, de a belseje aztán
annál szerényebb. A nézőtér akkora lehet, mint egy nagyobbszerű
orfeumé. A berendezés is ehhez hasonló; t. i. a színpad veranda-
szerűleg nyúlik be a nézőtérre, úgy, hogy a színpad három oldalról
látható. A páholysor erkélyszerűleg veszi körül a nézőtért és apróbb
vagy tágasabb fülkére van beosztva. így például a mi társaságunk
— mindnyájan a Kvong-Man-Sing ur vendégei — mintegy húszan
lehettünk és mégis kényelmesen elfértünk az asztal körül, a mely
gyümölcsökkel, csemegével, teásedényekkel és legyezőkkel dúsan
meg volt rakva. A nagy forróságot némileg türhetővé tették az egész
nézőtér és a páholyok fölött kifeszített „punkhák".*

A közönség nagyobbára a jobbmódú kereskedő osztályhoz
tartozik és zsúfolásig tölti meg a nézőtért; páholyt és földszintet
egyformán. A szabadabb gondolkozásúak magukkal hozzák másod-
rangú feleségeiket is, néha mind a hatot, vagy tizenkettőt. Már a

* Hatalmas legyezők, mefyek a fedélzetről lógnak le a terem egész hosszában és
kívülről hozatnak mozgásba zsinegekkel.
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mennyije van a szegény tatárnak. Teaivás, dinnyemag-ropogtatás,
meg a vizi-pipa szívása általános valamennyi asztalnál.

Az előadás rendkívül érdekes lehet, mert a különben örökké
csacsogó és locsogó publikum szótlanul és szájtátó figyelemmel
hallgatja a színészeket.

A színpadon uralkodó pokoli, siketítő zajt leírni és elképzelni
lehetetlen. A gongok, sípok, óriás üstök, fuvolák, aczéltányérok, a
fakalapácsokkal ütött keményfa-asztalkák és egynéhány húros hangszer
kábító lármát csinálnak. A színpadon, a melynek nincsenek kulisz-
szái, folyton járnak-kelnek, egy-egy színész alig van pár perczig
a színpadon; az egyik ajtón bejön, ledarálja a szerepét és azzal
eltűnik a másik ajtón. Néha egész csoportok jelennek meg egy-
szerre és egyszerre üvöltik cl szerepöket a zenekarnak megfelelően
fokozódó lármája kíséretében.

Mindezt a lármát felülmúlja az énekesek ordítása. A legcseké-
lyebb rosszakarat vagy túlzás nélkül ezt az éneket bátran lehet
bőgésnek és üvöltésnek nevezni. Az énekesnek kidülled a szeme,
az arcza vérbe borul, a nyak visszerei csaknem a megpattanásig
megduzzadnak. Az erőlködéstől reszket minden tagja és a száját
úgy kitátja, a minő tátott szájat csak a keleti szentek és daemonok
festett torzképein láthatunk. Minél jobban ordít az énekes, annál
erősebben dühöng a zene; az ambiciózus énekes pedig, hogy
túlharsogja a zenét, még hatalmasabban ordít.

Hirtelen megnyílnak a színpad ajtai s egész csoport színész
ömlik a színpadra: király, isten, koldus, ördög, katonaság, szellemek,
rablók, rabszolgák és fiatal leányok (a nőket fiatal férfiak ábrázolják).
A míg a zene a szólóénekest kisérte, azt hittük, hogy ezek a lárma
kifejtésében már elérték a tetőpontot. De mennyire csalódtunk! A
mint a csoportozat nőtt a színpadon, olyan mértékben fokozódott
a zene, mégpedig a tömeg fokozatos nagyobbodásával aránylagos
mértékben, míg végre csakugyan elérte a tetőpontot. Ehhez hasonló
kábító lármát ritkán hall az európai ember.

A színpadra gyűlt csoportozat szereplői eldarálják szerepüket
és megkezdődik a bámulatos akrobata-mutatvány. Valóságos har-

44-
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czokat vívnak egymással; a harczoló tömegből mesteri saltomorta-
léval az előtérbe ugrik egy-egy pár és a tömegtől különválva vias-
kodik igazán bámulatos bravourral.

A hatás emeléséhez nagyban hozzájárul a színpadon elhelye-
zett tűzijáték, a mely a pokoli lármát pokoli bűzzel kiséri.

A színészek mind fantasztikus ős-khinai jelmezekben jelennek
meg. A különös jelmezek által előidézett benyomás olyan sajátsá-
gos és olyan élénken idézi elő képzeletben a nekünk idegenszerű
nemzetnek exotikus múltját, a milyen sajátságos benyomást kelte-
nek a shakespearei tragédiák korhű jelmezei, fegyverei és kürtjei.

A színpadon nőnek megjelenni szigorúan tilos. Ez a tilalom
valószínűleg arra a mély megvetésre vezethető vissza, a melyben
Khinában a színészek élnek. A színészek a társadalmi rangnak oly
alacsony fokán állanak Khinában, hogy gyermekeik nem is vehetnek
részt a mandarin rangot osztó vizsgákon.

Részben azonban a színészek alkotják a legutolsó rendet; nekik
el van tiltva a házasodás, hogy ne szaporodjék a faj.

Mindazonáltal nincs jelenet, a melyben nőt ábrázoló alak ne
lenne a színpadon. Mint már említettük, ezek fiatal férfiak, több-
nyire nőies arczczal. Jelmezük, viseletük, járásuk és hangjuk olyan
híven utánozza a khinai nők sajátságos viseletét, járását és hang-
ját, hogy személyes meggyőződésünk ellenére, alig tudtuk elhinni,
hogy az előttünk álló nő — férfiú.

A magas protekczió útján ugyanis bejutottunk a kulisszák
mögé, helyesebben az öltözőbe. Az öltözőről fogalmat alkotha-
tunk magunknak, ha elgondoljuk, hogy a khinai színdarabok leg-
többje egész korszakot Ölel fel, a mely darabnak az előadására
néha két-három hónap szükséges, ámbár naponkint nyolcz-tíz órán
keresztül tart a folytatólagos előadás. A színdarabokban néha négy-
száz ember szerepel; egyes alakításokhoz némely estén tíznél is
több átöltözködés szükséges. Ugyan egy estén előfordulnak jelmezek,
a melyeknek viselési korszaka közé néhány száz, sőt ezernél több
esztendő esik. És mindezek a jelmezek és fegyverek együtt vannak
egy rakáson és valamennyi korhű. Valóságos útvesztő volt az öltöző,
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a hol becsülésünk szerint mintegy négyezer jelmez és fegyverzet volt
készletben.

Egy fiatal színészt, a ki női szerepeket szokott adni, megkér-
tünk, hogy öltözzék át a mi jelenlétünkben nővé. Li-Han, a fiatal
ember, szívesen engedett kérésünknek és néhány perez múlva a
húsz éves férfiú mint — O-Yama kisasszony, tizenöt éves fiatal
leány alakjában állott előttünk! Soha tökéletesebb csalódást nem láttam.
Hangja, járása, szemforgatása, egyáltalában minden legjelentéktele-
nebb mozdulata a szemünk előtt történt metamorphosis után s köz-
vetlen közelből az összetévesztésig hasonló volt avval a sajátságos
járással és mozdulatokkal, a melyek a khinai nőt a földgömb min-
den más nőjétől megkülönböztetik.

Legnehezebb persze a khinai nőnek elnyomorított parányi kis
lábát és az ebből származó döczögő, himbáló, ruczaszerű járását
utánozni. És éppen ennek az utánzásában mesterek. Ugyanis a
talpaik alá félarasznyi hosszú gipszlábacskákat kötnek, a hímzett
bő bugyogót pedig olyan hosszúra eresztik le, hogy ezzel a saját
lábukat elfödik és csak a parányi női láb hegye látszik ki. A nő
kis termetét viszont úgy utánozzák, hogy térdben erősen megha-
jolnak, a mi a nagyon bő bugyogók alatt nem vehető észre.
Mindazonáltal évekig tartó gyakorlat szükséges hozzá, a míg any-
nyira megszokják ezt a járást, hogy a színpadon egy perezre sem
essenek ki szerepükből.

Az elnyomorított lábakról nálunk elterjedt nézetek tévesek.
Kapcsolatban az előbb mondottakhoz, érdemesnek tartom elmondani
azt, a mit a khinaiak maguk mondanak felőle. Tekintetbe veendő
azonban az a körülmény, hogy a régi idők óta fennálló intézmény
eredeti okáról a khinaiak közt is különböző verziók keringenek.

Előbb azonban a khinai férfiak dicséretére legyen megemlítve,
hogy az ő lábbelijük a legpraktikusabb és higiénikus szempontból
a legideálisabb lábbeli, a mit emberek egyáltalában viselnek. A fér-
fiak lábbelije egyszerű és észszerű. Télen és nyáron ugyan egy
szövetből készült czipőt viselnek, mintegy három-négyujjnyi magas
talppal, sarok nélkül. A talp parafából és bőrből van összerakva
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és egyformán védi a lábat a talaj forrósága és nedvessége ellen.
Az órákon keresztül pihenés nélkül gyalogló khinai a sarkot nem
tűrné el.

A női lábak elnyomorítására három okot ismernek. Az első ok
az lenne, hogy miután Khinában minden virágot, fát és növényt
az ember úgy fejleszt és olyanná alakít, a mint éppen akarja, ezen
okból a legkedvesebb virágját, a nőt is olyanná alakítja, a mint az
az ő formaérzékének leginkább megfelel és a mint ő azt a leg-
szebbnek tartja.

A második ok az illető férjek féltékenységében keresendő. Már
a csecsemő kis lánynak elnyomorítják a lábát, hogy mire az kifej-
lődik és asszonynyá lesz, a járás rendkívül nehézzé és kínossá
váljék számára. így aztán otthonülővé lesz és nem csalhatja meg az urát.

(No hát ez nem lesz az igazi ok. Csak jöjjenek ezek a khinaiak
mihozzánk és nézzék meg a mi asszonyainkat. Majd meglátnák,
hogy ezek a mi asszonyaink az ő ennivaló parányi kis lábaikkal
mekkora — szarvakat raknak az ő kedves khinézereik homlokára.)

A harmadik ok a legelterjedtebb és orvosi szempontból a leg-
valószínűbb. Ezt a harmadik okot azonban kétféleképpen magyaráz-
zák. Az egyik magyarázat szerint az elnyomorított láb által elő-
idézett járás következtében némely szervek olyan alakuláson men-
nek át, hogy ezáltal a nő az önző hajlamú férfi által első sorban
szem előtt tartott hivatásának jobban felelhet meg. Ez azonban
a frivolabb felfogás. A második verzió szerint a sajátságos járás
következtében az altest (medencze) csontozata olyan alakuláson
megyén keresztül, hogy ezáltal a nő legnemesebb női hivatásának
— a teremtésnek — veszély és nagy fájdalom nélkül tehessen
eleget. Ez a verzió lesz a legvalószínűbb; mert tényleg nincs olyan
ország, a melyben olyan kevéssé vennék igénybe az accucheur-ök
és okleveles dámák segítségét, mint éppen Khinában, a mely
országnak tudvalevőleg több, mint négyszázmillió lakosa van.

Az elnyomorítások valószínű okainál sokkal kevésbbé ismert
körülmény lesz talán az, hogy az elnyomorításnak tulajdonképpen
két foka van általánosságban elterjedve. I
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Az egyik, a kisebbfokú, abban áll, hogy a csecsemő lánynak
a lábujjait — az öreg ujj kivételével — erősen visszanyomják a talp
alá és ebben a helyzetben erősítik meg kötelékekkel. A második
erősebb fokú és inkább csak az előkelők közt szokásos elnyomorítás
abban áll, hogy az ujjak talp alá

nyomásán kívül a sarkot a lábujjak Vffi"- . ; ? vSf^s
felé néző végénél fogva benyomják,
azaz a lábat kétrétbe hajtják, úgy
hogy a lábból csak az öreg ujj hegye
és a saroknak a hátrafelé eső csúcsa
érinti a földet.

AZi-ka-Vej-ilelenczházbanSang-
hai mellett és később "Fu-csou-fuban
s Lü-csung-k'hoban néhány beteg
nőnél volt alkalmam behatóbban meg-
figyelni néhány beteg nő elnyomorí-
tott lábát. Megjegyzendő, hogy a khi-
nai nő sokkal több gonddal rejti mez-
telen lábát idegen férfiszemek elől,
mint nálunk a nők a meztelen mellüket.

Jóllehet a khinai nők talán éppen
annyi gondot fordítanak lábuk tisz-
tántartására és ápolására, mint a japáni
nő az ő komplikált és fantasztikusan
bizarr frizurájára, mégis elmondható,
hogy ritkán láttam kellemetlenebb lát-
ványt, mint ezek a ,,lótusz-kelyhek",
a hogyan a khinai nő elnyomorított •
lábait nevezik. A gondos ápolás és pólyázás ellenére a lábakon sűrűn ültek
a kisebb-nagyobb sebek és fekélyek, leginkább azokon a pontokon, a me-
lyeken az össze-vissza préselés és csavargatás által előálló csontcsúcsokra
a czipő vagy a szoros bandage éveken át tartó állandó erős nyomást
gyakorolt. A sarkcsont és a lábfej olyan erősen voltak kétrét behajtva,
hogy a tenyeremet az élével csaknem egészen beletehettem a hajlásba.

FIATAL KHINAI NO.
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Hogy az elnyomorítás kínos folyamata minő fájdalmakat okoz
a szegény kis gyermeknek és később mennyi kínt a felnőtt nőnek,
a kinek gyakran meglehetősen elhízott súlyos termetét csupán a
.két csontvégnek — az öreg-ujj és sarkcsont hegyének — kell
hordani, az elképzelhető. Ha az ember kissé beleképzeli magát
a khinai nő örömtelen, sivár, egyhangú életébe, akkor valószínűnek
találja, hogy abban a sok öngyilkosságban, a melynek száz meg
száz khinai nő esik évenkint áldozatául, az anyóson, mint legfőbb
okon kívül (a kire még visszatérünk), nem kis része van az elnyo-
morított lábakból eredő kínoknak.

Kevés hely van a földgömbön, a hol a nőnek olyan nyomorult
a helyzete, mint Khinában. Az alsóbb osztályban éppen úgy kell
küzdenie a létért való nehéz munkában, mint a nálánál sokkal
izmosabb férfinak, a nélkül azonban, hogy ennek a jogaiból csak
•egy szemernyi is jutna ő reá. A vag}ronosabb osztályban pedig, külö-
nösen az etiquettre és a külsőségekre sokat tartó mandarinok körében
olyannak képzelhető a nő, mint a pinczébe zárt penészvirág. A
legtöbbjén meg is látszik.

A khinai nőnek nincs semmi öröme, semmi szórakozása, semmi
foglalatossága, semmi joga és semmi kötelessége. Addig, a míg
.gyermek, nem játszhatik, mert a fiúgyermekkel nem érintkezhetik,
— ami úgy értendő, hogy a fiúkat nem engedik vele érintkezni, —
a szobából pedig soha ki nem bocsátják, a míg hajadonná nem nőtt.
Olvasni, írni kevés khinai nő tud; ezek is inkább az európaiakkal
érintkező nagykereskedő családokban fordulnak elő. Idegen arczot
csak ritkán lát, otthon talán sohasem, mert az idegen férfi-szemek
elől gondosan elrejtik őket; asszonyok pedig csak ünnepek alkal-
mával jönnek a házba. A templomba nem jár; először mert
nem tudja, miért menne oda, másodszor pedig neki nincs is joga
imádkozni, vagy áldozni valakiért, vagy valamiért, minthogy a
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lánynak az „ősök imádatához", a khinai vallás egyik legfőbb dogmá-
jához, semmi joga nincs; ez a fiúgyermekek kiváltsága.

A férjhezmenetel nem hoz neki sem felszabadulást, sem boldog-
ságot, sem változatosságot. Eletének csak újabb fázisa az, a mely
már az első évben eléggé kínos reá nézve és ha a harmincz-
háromezerháromszázhárom szentek ükapja nem áldja meg fiúgyer-

I

AIUNKASNO.

mekkel, akkor a későbbi években még nyomasztóbb, kínosabb és
eltűrhetetlenebb lesz, mint volt odahaza a szüleinél.

Tényleg úgy is van, hogy a temérdek női öngyilkossági
esetek legnagyobb részét a fiatal menyecskék szolgáltatják. A mint
a fiatal asszony átlépi férje küszöbét, ezzel el van döntve a sorsa.
Irgalom nélkül ki van szolgáltatva annak a lénynek, a ki az ő
örömtelen, sivár világában a legkellemetlenebb lény: az anyósnak.
Ez nem rossz tréfa, mert ez úgy van valóban és igazán.

A férj házába, vitt fiatal asszonynyal ugyanis nem a férj rendel-
kezik, a fiatal nőnek nem a férj az ura, hanem a férj anyja, az anyós.*

* Hogy ebben a tekintetben a japáni nő helyzete semmivel sem áll jobban s
'~o.sy a mi szemünkben olyan nagyon kifejlett japáni társadalomban is sok olyanra
::>gunk találni, a mi cséppel sem jobb, mint a khinaiban, arról később lesz alkal-
—unk meggyőződni.

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 45
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És hogy mit tesz az, az életnek nagyobb részét olyan házban
eltölteni, a hol korlátlan hatalmat gyakorol a zsarnoki kegyetlen-
séghez szokott — mert a hagyományok által minden csepp vérébe
beleojtott — és minden szelídebb érzelmet tökéletesen nélkülöző,

házsártos vén banya, olyan házban,
a mely közös otthona még egyné-
hány feleségtársnak, az képzelhető.

Irigység, féltékenység, gúnyoló-
dás és az asszonyi kicsinyes intrikák-
nak száz meg száz apró, mérges tűszú-
rásai pokollá alakítják számára az új
otthont. Még az a vigasza sem marad,
hogy örömmel gondolhatna legalább
a boldogabb túliétre. Hiszen neki, mint
nőnek, a túlvilághoz sincsen jussa.

Igaz, hogy az elhalt anyáért
éppen úgy elő van írva a három évi
gyász, mint az elhalt apáért; de csak
azon esetben, ha életben lévő fiút
hagy maga után, a ki az „ősök imá-
dásakor" az elhalt anya szelleméért
is áldozik és imádkozik.

Néhány ezerre rúg évenkint a
kitett leánygyermekek száma. A misz-
szionáriusok lelenczházaiban Zi-kavej-
ban és Ning-po-ban (honfitársunk, Ürge
Páter egykori lakóhelyén) ápolt gyer-
mekek kevés kivétellel mind leányok.

A zi-ka-vej-i lelenczházban, Sang-hai mellett, látogatásunk alkalmával
mintegy kétszázötven lelenczet ápoltak, a kik között csak tizennégy
volt fiú. Ezeket a fiúkat hétéves korukban visszakövetelhetik a
szülők és ha be tudják bizonyítani, hogy csakugyan ők a „gondos
és szerető" szülők, akkor vissza is kapják. A leányok után vajmi
ritkán tudakozódnak. Többnyire örökre ott maradnak a vendégsze-

ÉNEKESNŐ.
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rető páterek gondozása alatt, a hol keresztény vallásban és szellem-
ben nevelik fel őket.

Hogy mennyire mehet a kitett leánygyermekek száma, elképzel-
hető abból, hogy 1889-ben csak egyedül Pekingben kilenczezer kitett

ANYA ÉS LEÁNYA. (.MANDZSU N Ő K . ) *

leányt szedtek fel a misszionáriusok, nem is számítva azokat, a kiket a
folyókba és csatornákba dobtak a szülők, mint valami kis macskákat.**

* Mint látható, a mandzsu nők lába nincs elnyomorítva, mint a khinai nőké.
** Ma már valamivel jobbak a viszonyok ebben a tekintetben. A mióta rájöttek

az emberek, hogy a lánygyermekek később, felnőtt korukban kitűnő — árúczikkek.
a melyeknek sok a vevője s magas az ára, azóta nem teszik ki a lánygyermeket,
sem a csatornába nem fojtják, hanem „elteszik" őket s mint serdülő hajadonoka:
adják el őket vagy valamely közvetítőnek vagy egyenesen a „gyűjtő" magányosnak.

T
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íme egy kis mutatván)'' a khinai fiziológiából és anatómiából.
Minden betegségnek megvan a maga neve és saját külön istene.

(Nálunk megvan a neve és saját külön specialistája.) Ha az ember
ezeket kielégíti, akkor meggyógyul. (Nálunk is.) Az orvosnak rop-
pant sokféle gyógyszert kell preskribálnia, hogy jó orvosnak tar-

A ZI-KA-VEJ-1 LELENGZHÁZ.

tassék (éppen mint nálunk) és rendeleteit a legszigorúbban betart-
ják (nálunk nem valami roppantul). A gyógymód abban áll, hogy
az illető istennek külön oltárt emelnek a házban a betegség tar-
tamára ; az ilyen istennek a tettleges bántalmazása kólikát von maga
után büntetésül.

Istennője csak a himlőnek van; ennélfogva évenkint sok ezer
meg ezer ember esik áldozatául. (Fu-csou, Hu-nan és Fu-kien tartó-
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mányban talán minden második ember himlőhelyes!) Ámbár a
himlőoltást mintegy 1200 évvel előbb ismerték mint mi, most
is csak igen kevés helyen, főképpen az előkelőbbek közt van szokás-
ban. Az oltás nem a karra történik, hanem az orr nyálkhártyájára.
Tessék már most egy ilyen lapos orrot elképzelni két héttel az
oltás után!

APACZAK ÉS KHINAI LELENCZEK.

Egyik igen gyakran alkalmazott gyógymód abban áll, hogy a
nyak bőrét addig gyűrik, nyomkodják és gyömöszölik, míg az
ember belekékül.

Bonczolást nem végeznek sohasem. Az ütér és visszér közötti
különbségről fogalmuk sincsen, ideg és ín szerintük egy és ugyanaz.

Anatómia: a légcső egyenesen a szívbe vezet. A tüdőnek a
végbél a folytatása és arra szolgál, hogy a tüdőkből elvezesse a
— rossz levegőt. Öröm és gyönyör a gyomorban székel. Ezért
van, hogy a szerelmes levente erősen ütögeti szerelmi vallomás
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közben a gyomrát és megesküszik a „gyomra mélyéből" jövő forró
érzelmekre.

A szív a test „fejedelme"; ebben fészkel az ész és értelem.
A lélek azonban az agyban fészkel és a gerinczagy meg a bárzsing
által összeköttetésben áll a májjal, a melynek hét lapja van. Az
orr az agyból levezeti a rossz nedveket.

LEÁNY-ISKOLA.

A férfierő és bátorság az epehólyagból ered, a szerelemnek
azonban a vese az okozója (a piátóinak is!). A medencze, a koponya,
az alszár meg az alkar egyetlen csontból állanak. (Mennyi előny a
szigorlaton!)

Szülészet és nőgyógyászat a csírájában van még; fogalmuk
sincs róla.

A pulzus nagy szerepet játszik a diagnózisban. Ebből még a
meg nem született gyermek nemét is ki lehet találni. (Tudniillik
vagy fiú vagy leány.)
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A sebészet igen alacsony fokon áll. A minő szakavatottsággal
tudják az élő embert felspékelni, nyársalni, karóba húzni, éppen
olyan gyámoltalanok a sebészeti műtevésben, mely legfeljebb fog-
húzásra, rándulások és ficzamok helyreállítására szorítkozik.

Ellenben magas fokon áll a szemészet. Ebben t. i. egy minden-
kor segítő — azaz hogy mindenkor alkalmazott általános gyógy-
szerük van. A „doktor úr" ug}ranis kettévág egy eleven tyúkot,
oly módon, hogy a belek sértetlenül maradnak. Azt a felet, a melyek-

KHINAI KOLLEGA.

ben a belek maradtak, a beteg fejére helyezik, úgy hogy a lelógó
belek befödik a beteg szemet.

Az agy anatómiájával és fiziológiájával •— még ma is —
ellenséges lábon állanak. Egy misszionárius beszéli, hogy egy alka-
lommal vándorútján a társa leesett a lóról és eszméletlenül fekve
maradt a földön. Elhívtak hozzá egy közelben lakó orvost, a ki
rögtön felismerte a bajt. Agyrázkódást konstatált. Erre elővett egy
hosszú zsineget és erősen körülszorította vele a beteg koponyáját.
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Azután elővett egy kis fakalapácsot és elkezdte vele köröskörül
döngetni a megszorított koponyát, mint a hogy a kádárok szokták
a pántot fölverni a hordóra. „Helyre akarta ütni az elrándult agyat."

Magától értetődik, hogy a már majdnem magához tért szegény
misszionárius most már igazán agyrázkódást szenvedett.

PAGODA CSÍN-KIANGBAN, A JANG-CZE-KIANG PARTJÁN.

Érdekes, hogy ennyi ferde felfogás közt mennyire helyes vélemé-
nyük van a láz elméletéről. Tudniillik a Jázas betegen sohasem vágnak
eret, holott máskor rögtön köpülyöznek és eret vágnak. A khinai
medika ugyanis ezt mondja indokolásul: „Láznál eret vágni ostoba
dolog, mert a láz olyan, mint a forró fazék; nem a fazékból kell
vizet kivenni, hanem a tűztől kell elvenni".

Az orvosi tudományok iskolában való tanításáról szó sem volt
abban az időben, a mikor mi Khinában jártunk. Csak Vei-hai-

Dr. Gáspár F. : A föld körül. IV. 46
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Vejban volt egy kollégium-féle intézet, a melyben amerikai orvo-
sok oktattak ki évenkint néhány orvost a khinai hadi tengerészet
modern hajói számára.*

Néhány millióra rúg Khinában azoknak a száma, a kik hely-
szűke miatt le vannak szorítva a szárazföldről, arról az óriási terü-
letről, a mely nagyságra vetekedik Európával. Ennek következtében
a temérdek csatornán meg a hatalmas folyóvizeken, sámpánokon
és dzsunkákon laknak. A három főfolyó, tudniillik a Jang-cze-Kiang,
a Min-ho és a Pej-ho, továbbá a főcsatornák a városok közelében
el vannak lepve a vizi járóművektől.

Legfeltűnőbb a sámpánok és dzsunkák száma Nan-king, Kiu-
Kiang és Fu-csau-fu városok közelében. Ez utóbbit, tekintettel a
temérdek vizi-lakókra, így is nevezik: Sámpán-város.

Mintegy két mértföldnyi hosszúságban lepik el a Min-ho mind-
két partját a sámpánok és kisebb dzsunkák; mintegy tizes sorok-
ban feküsznek egymás mellett, olyan sűrűn, hogy a különben széles
folyóból alig marad egy keskeny vízszalag szabadon a közlekedésre.
Hozzávetőleg számítva mintegy százötvenezerre lehet tenni a fu-csou-
fui sámpánok lakosainak számát, a városban lakókat pedig mintegy
kétszázezerre.

Minő lakosok, minő város és minő élet!
A Fu-csou tartománybeli khinaiak különben is a legkevésbbé

rokonszenves külsejűek közé tartoznak; a fu-csou-fui nők határo-
zottan azok közé tartoznak, a kiket a legjobb indulattal sem mond-
hattunk volna előnyös külsejűeknek. Milyenek már most a vizén
lakók, a kik a lakosság legszegényebbjeit — a khinai társadalmi
viszonyok szerint tehát egyszersmind a lakosság legalsóbb rétegeit
alkotják. (Bizony, a mi viszonyaink és fogalmaink szerint is.)

* Arról a haladásról, a mely napjainkban mutatkozik az orvostudomány terén,
valamint a többi más téren is, bőven fogunk megemlékezni, a mikor a „modern
KhináróP' lesz szó.
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Nappal, a míg a férfiak künn dolgoznak a városban vagy a
mezőn, addig az asszonyok lármája és a rakonczátlan gyerekhad
visongatása némileg még tűrhető. Naplementekor azonban, a mikor
a férfiak hazatérnek a munkából, akkor kezdődik itt az igazi élet.

Egynéhányszor néztem végig ezt a jelenetet a hídról, mely a
Min-hon átépítve Fu-csou-fu két partját köti össze és a mely alatt
legsűrűbben horgonyoznak a sámpánok.

Mintha óriási hangyabolyt zavartak volna meg, olyan nyüzs-
gés és sürgés-forgás támad egyszerre. A nagyobbára félig meztelen,
a többiben epedig rongyos és piszkos, de máskülönben hatalmas
vállú alakok ide-oda ugrálnak sámpánról-sámpánra, a saját fészkük
felé tartva. A belső sorokban lehorgonyzóit sámpánok lakóinak termé-
szetesen végig kell ugrálniok a külső — a partok közelében fekvő
— sámpánokon. Talán már évek óta használja az illető napról
napra ugyanazt az utat, ugyanazon csónakokon haladva [keresztül és
mégis olyan ordítozással fogadják az idegen csónakok lakói, mintha
valamely gyűlölt idegen vagy ellenség tört volna be hozzájuk.

A családi életnek számos részlete a sámpán néhány négyzet-
méternyi területén történik, a nyilvánosság előtt. Táplálkozás, családi
perpatvar, születés, meghalás s minden, a mi a családi élet legbensőbb
részletei közé kellene hogy tartozzék, az a legnyilvánosabban történik.

Ugyancsak a vizén lakóknál látszik legszembetűnőbben, hogy
mily csekély értékű a nő, a leány, mint családtag és társadalmi
lény. Míg a fiúgyermek a szegényes viszonyoktól kitelhetően félig-
meddig mégis fel van valahogy öltöztetve és a szülőkkel osztozik
a táplálékban, addig a leánygyermek a fiú eltépett, mocskos rongyai-
ban jár és csak az ételhulladckokat kapja táplálékul. A fiúgyermek-
nek nagy disznóhólyag vagy könnyű fából készített tönk van
a nyakára vagy a mellére kötve, abból a czélból, hogy biztosan
kimenthessék, ha a drága csemete a vízbe esik. A leány pedig
hosszú — zsineggel van odakötve az árbocz tövéhez vagy az
evezőket tartó csaphoz. Ha belepotyog a vízbe, meg sem szüntetik
az evezést, hanem a zsinegnél fogva ránczigálják vissza, mint valami
potykát.

46*
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És mindezek ellenére, nincs a földgömbön nemzet vagy népfaj,
a melyben a családi érzék, az összetartás és együvé tartozás erősebben
és olyan nagy mértékben lenne kifejlődve, mint a khinaiak közt.

Csak az a kár, hogy ennek az erényüknek is annyi az árnyék-
oldala, mint sok más erényüknek és szép tulajdonságuknak. Például:
a khinaiaknál szorgalmasabb, józanabb, mértékletesebb, higgadtabb
és iparkodóbb nemzet nincs. De a szorgalmuk, mértékletességük és a
többi erényük olyan erősen magán hordja a mi fogalmainktól és a
mi szokásainktól lényegesen eltérő és nekünk megfoghatatlan khinai
jelleget, hogy szorgalmuknak a czélját, mértékletességüknek a
lényegét és a többit is, mi csúnyának, kellemetlennek és a mi fel-
fogásunkkal teljesen ellenkezőnek tartjuk.

A tudósaik és bölcseik évezredeken át hangyaszorgalommal
dolgoznak a „nemzeti tudomány és műveltség" fejlesztésén. És
mire használják ezt a tudományt? Talán a nemzetgazdaságtan
fejlesztésére vagy a jogi és orvosi tudományok humánus alkalma-
zására vagy pedig az emberi ideálokat némileg megvalósító törek-
vések elősegítésére? Hát nagyon kis részben erre is, de még inkább
filológiai tanulmányokra, a klasszikusok minden betűjének köteteken
át való értelmezésére. A természet-tudományokkal való foglalkozás
egyáltalában nem méltó a tisztult gondolkozású, a valóságos világból
magasan kiemelkedett bölcshöz.

Családi érzékük annyira kifejlett, hogy még a dédunoka is
köteles napjában többször imádkozni és áldozni elhalt őse emlé-
keért. De miben áll már most ez az áldozás ? Talán valamely
értékes tárgynak az elégetésében vagy szétrombolásában, a mint
az a kultúrának alsó fokán álló népfajoknál szokás? Nem. A khinai
közrend áldozata abban áll, hogy hamisított papírpénzt, a réz „cash"-
nek — a melyből öt darabnak értéke öt fillér — otrombán készített
papirutánzatát égeti el a családi oltáron. Sang-haiból száz meg száz
dzsunka jár szerte a khinai partokon, a melyeknek a rakománya
„áldozatra" szánt cash-hamisítványokból áll.

Lássuk tovább a „családi-érzéket". A San Franciscóban, Callaó-
ban vagy a Chincha-szigeteken nélkülözések között élő khinai évtize-
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dek után is hazatér, hogy életének utolsó éveit vagy legalább utolsó
napjait otthon töltse el, a „Központi Birodalom" imádott földjén,
a családja körében. A hazájától néhány ezer mértföld távolság-
ban elhalt kuli, a kinek az élete a nehéz munka, küzdelmes nélkü-
lözés és a megvetés lánczolatából állott, igyekszik legalább akkorra
kis tőkécskét hátrahagyni, hogy holttestét hazaszállíthassák az imá-
dott haza földjére.

HALOTTAS KOCSI.

Sőt mi több: a lefejezésre vagy más halálra elítélteket össze-
gyűjtik egy közös rekeszbe, egy csak összetákolt deszkabódéba, a
hol együtt vannak az őszig vagy tavaszig, a mikor aztán egyszerre
végzik ki őket. (Kiu-Kiangban mintegy negyven ilyen kivégzésre
elítéltet láttunk egybegyűjtve.) A halálra ítéltek alig állnak őrizet
alatt és mégsem szökik meg közülök egy sem. Miért? Mert az
illető jól tudja, hogy szökése esetében helyette a családját fogdos-
sák össze és végzik ki helyette. Az elítélt tehát marad és várja
az őszt.

Szorgalmuk, iparuk, munkálkodásuk páratlan, mintaszerű. Ezer
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évvel előbb tudtak írni, mint mi; a lőport sok száz évvel előt-
tünk ismerték és alkalmazták; nálunk még ős vadonok borították
földjeinket és jelenlegi városaink helyét, a midőn náluk már virágzott
a földművelés, ipar, kereskedelem és közlekedés. Midőn Columbus

KHINAI FAGALLÉR.

i

fölfedezte Amerikát, a ki tehát az első volt, a ki átvitorlázott az
Óceánon, akkor a khinai dzsunkák már évszázadok óta ismert uta-
kon barangoltak a Csendes-óceán partjain. Szóval: erejük, hatal-
muk, ismereteik, társadalmi intézményeik sokkal előbb, évezredek-
kel előbb megvoltak, mint nekünk.
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És hol vannak most, minők a társadalmi intézményeik?
1880 körül építették meg az angol befolyás kezdeményezésére

az első vasutat Sang-haitól Vuzungig. Az építkezésnél alkalmazott
munkások óriási munkadíjakat kaptak, csakhogy kedvet adjanak
nekik az ,,ördögi" munkához és hogy megtűrjék az építkezést.

A PLETYKASÁG KÖVETKEZMÉNYE.

A mint az első vonat végig robogott a néhány kilométernyi úton,
a fellázított csőcselék szétrombolta a „Jang-kuo-cze''-k gyűlölt
alkotmányát. Khinában abban az időben gondolni sem akartak — s
nem is mertek — a vasutakra. Az óriási birodalomnak azon időbeli
vasúti hálózata abból a rövid vonalból állott, a mely Kai-pingtól
Tien-czin-en keresztül Tung-csau-ig, Peking közeléig vezetett.*

* Ma, 1907-ben. az előbbihez hasonlítva már jókora kiterjedésű a vasúti háló-
zat. A Szibiria felől jövő vasút Port Arthuri ága In-kunál ágazik el Khina felé, lejön
Takuig a Pey-ho torkolatánál, innen folytatódik Tien-czinen keresztül Pekingig, a honnan
tovább vezet Han-kauig. Ugyanezen időben már tervben van a vasút kiépítése Peking—
Sang-hai között, valamint az összeköttetés Han-kau—Kanton és Kanton—Shan-ghai között.
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A kik ezerötszáz évvel ezelőtt már ezer mértföldre merészeltek
neki menni az Óceánnak, ugyanaz a nemzet még ma is ugyanazon
otromba járóművekkel jár a tengeren, a minőkkel járt ezerötszáz
évvel ezelőtt. Néhány modern pánczélos hajójuk kivételével, a melyek
közül néhány, mint például a „Cseng-Yuen", „Jang-Vey", „Csen-
Tien" stb., vetekedhetik bármelyik európai állam hadi tengerészetének
hadi hajóival, — de hadi tengerészetük nagyobb része az ősrégi
alakú dzsunkákból áll. .

HID A CSATORNÁN,

Nincs az az iparos, kereskedő, kuli vagy koldus, a ki ne tar-
toznék valamely egyesületbe vagy czéhbe. A mi nálunk csak utópia,
tudniillik a bármely társadalmi osztályhoz tartozó egyénről való
gondoskodás és segélynyújtás, az Khinában már évezredek óta
szabályozva és rendezve van. Azért mégis megesik, hogy ha például
a Jang-cze-Kiang vagy a Min-Ho kiárad, vagy a rizsbe beütött az
üszög, a teát megcsípte a dér, hát hat-nyolcz millió ember pusztul
el éhen az elemi csapás sujtása alatt. Éppen ott tartózkodásunk
alkalmával Sang-haiban kiütött a cholera. Rövid három hét lefolyása alatt
nem kevesebb, mintharminczháromezer ember pusztult el a ragályban.

Dr. Gáspár F . : A föld körül. IV. 47
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Hasonló ellentéteket látunk a harczászat terén is. A lőport és
lőfegyvert egy évezreddel előbb ismerték, mintsem Schwarz Ber-
told arról álmodott. És miben áll jelenleg is harczászatuk egyik
fegyvere? Abban, hogy katonáik által összegyűjtetnek ezer meg
ezer kígyót, gyíkot és mérges rovart. Ezekkel megtöltenek ember-
fej-nagyságú cserépgömböket, a melyeket röppentyűk segélyével
átdobnak az ellenség területére vagy az ellenséges hajó fedélzetére.
A széttörött cserépedényből ezrivel fut szerte-széjjel a sok mérges
harapású és csípésű bestia; felmásznak az emberre és beleharapják
magukat a bőrébe. Tessék már most ezek ellen harczolni. A mérges
állatok által keletkezett esze-veszett zűr-zavar fokozódik azáltal,
hogy ezekkel a gömbökkel egyidejűleg irtóztató bűzt és fojtó füstöt
elárasztó anyagokkal megtöltött gömböket röpítenek át az ellenséges
területre. (A franczia tonkingi háború alatt ezt az eljárást sok eset-
ben alkalmazták.) *

Ágyúik és lőfegyvereik nagyobb része régi divatú és a mai
lőfegyverekkel semmi összhangban nem állanak. Még 1906-ban, a
japániak ellen vívott háború után és a boxer-mozgalom után, még
láttam Pekingben katonákat olyan puskákkal felvonulni, a minőkkel
mi a törökök ellen harczoltunk, és olyan „kézi" fegyvereket, a
melyeknek szállítására és kezelésére két-három emberre van szükség.

* Igaz, hogy a lidit-bombák meg a dum-dum golyók sem valami nagyon humánus

találmányok, de a kígyókkal meg skorpiókkal töltött cserép-gömbök határozottan —

nagyon eredetiek.



(Eredeti khinai rajz.) VÁR OSTROMLÁSA.



TIZENEGYEDIK FEJEZET. . . '

NAN-KINGBAN.

A korvettánkról adott huszonegy ágyúlövés mennydörögve
zúgott vissza Nan-king városának hatalmas szürke falairól. A fő-
árboczon lengő khinai lobogót (a veres napot elnyelni akaró zöld
sárkány, sárga mezőben) még jóformán be sem vonták az utolsó
lövés után, a mikor eldördültek a bástyákon is az első lövések, a
melyekkel az etiquettre nag}r súlyt fektető khinaiak a mi territo-
riális üdvözlésünket viszonozták. Hogy huszonegy lövés helyett
huszonhetet adtak vissza, az ugyan nem felel meg a hadi tengeré-
szeti etiquettnek, de tanúskodik a mellett, hogy Khinában nem
sokat számít egy-két lövésnyi puskapor.

A hajónkat körülözönlő sámpánok és dzsunkák táborából kis
hadi sámpán bontakozott ki, a mely néhány perez múlva hajónk
alá ért. Mintegy tuczat katona, inas, szolga és kisebb rangú man-
darin szállt belőle a fedélzetre. Az inasok egyike egy csomó veres
papirt nyújtott át a parancsnoknak és khinai nyelven, a melyet
sang-hai-i főkonzulunk tolmácsolt, bejelentette a parti erőd parancs-
nokának küszöbön álló látogatását, a ki egyelőre névjegyét küldi.

Néhány perczczel később, a teljes lobogó-díszben pompázó hadi
dzsunkán, megérkezett a tábornok nagyszámú kíséretével.

Csin-csin balra és csin-csin jobbra. Valamennyien a mellükre
emelt öklüket rázogatják, hajlonganak balra és jobbra; kezet szorí-
tanak ugyanegy személyivel négyszer-ötször; újabb hajlongások,
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még néhány csin-csin és ökölrázogatás. Valamennyinek az ajkán
nyájas mosoly, a legyezők pedig perezre sem szünetelnek.

Végre Ma-Seng-Jün tábornok — az erődparancsnok — és
kíséretéből az előkelőbb mandarinok lemennek a parancsnoki lakásba,
a kiséret többi része pedig, a katonák, tisztek, névjegy-hordók, pipa-
tartók és az izzadságtörlő kendőket vivő szolgák, fennmaradnak a
fedélzeten, a hol nagy otthonossággal végignézegettek és végig-
tapogattak minden ott levő tárgyat. Végigsimogatták az ágyúkat;
belebámultak a csillogó ágyúcsőbe és nagyokat
nevettek, ha a cső másik végén véletlenül meg-
pillantották valamely ezopfos atyafinak a vigyorgó
ábrázatját. Kíváncsian tekintettek leatiszticarréba,
meg-meghúzgálták a vitorlaköteleket, megtapo-
gatták a matrózok zubbonyát, a tájolókat és
harangot; egy-kettő félő kíváncsisággal próbálta
meg, hogy azokon a lépcsőkön csakugyan le lehet-e
menni ? De a harmadik lépcsőn túl egy se me-
részkedett . . . Hjah, nem lehet tudni, mi van
odalenn.

Ez alatt Ma-Seng-Jün úr elmondotta parancs-
nokunknak, hogy „0 fensége, Cseng-Kuo-Csiuen
(az európai udvarokban ismert Cseng marquis
nagybátyja) Nan-king alkirálya, legszivélyesebb
üdvözleteit küldi a Nan-king falai alatt horgonyzó
hadi hajónak a távoli testvérországból (Magyarország-Ausztria) és
legmélyebb sajnálatát fejezi ki, hogy súlyos betegsége következtében
a velünk való érintkezés gyönyöreit kénytelen átruházni az ő hű
hivatalnokára, Lien-Czo-Cseng ő excellenciájára, a ki mint nan-kingi
taotáj, a jang-cze-kiangi hajóraj és a balparti erődök parancsnoka,
minden tekintetben parancsnokunknak és tisztikarának rendelkezésére
áll." Egyszersmind megállapították a programmot is, a mely bőven
elég volt néhány napi itt időzésünk kitöltésére.

Nan-kingi tartózkodásunk előtt harminezöt napot töltöttünk a
Jang-cze-kiangon, Khinának leghatalmasabb folyóján, a mely kisebb

A TAOTAJ KÍSÉRETÉBŐL.
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ugyan az Amazonasnál, de vetekedik a Mississippivel. A Jang-cze-
kiangon való tartózkodásunk alatt a folyó kiáradásának a legmaga-
sabb fokát érte el. A különben is széles folyó egyes helyeken a
nyílt tengerhez hasonlított, amennyiben helyenkint a partok egyike sem
volt látható. A hatszáz t. mértföldnél hosszabb út, fel a rohanó áramlású
folyamon, rendkívüli nehézségekkel járt. Nappal majd levert bennün-
ket a tikkasztó, rettenetes forróság, a melyhez képest a Veres-tenger
hősége enyhülésként jutott eszünkbe. Éjjel pedig a mérges szúnyogok
miriádja, a sáskák zizegő csoportja és ismeretlen rovarok meg
bogarak csúszó-mászó serege kínozta agyon az embert.

A Jang-cze-kianghoz kötött várakozásunkban némileg csalód-
tunk. Gyönyörű vidékek és festői látványosság a folyamnak ezen
a részén .— tudniillik Sang-hai és Han-kou között — csak ritkán
fordultak elő. A meddig a szem ellátott, mindenütt csak a Jang-cze-
Kiang mocskos vizének rohamos, ragadó árja volt látható. A vizén
túl egyhangú rizsföldek, teabokrokkal borított lankás halmok; itt-ott
egynéhány száz vityillóból és sárkunyhóból álló falu a békanyálas
tó körül; helyenkint karcsú pagodák, rendesen valamely kisebb halom
tetején. Mindenütt azonban unalom, csend és egyhangúság. Az érintett
parti városok, mint például Csing-kiang-fu, Vu-hu, Kiu-kiang-fu,
Han-kou, Han-jang és Vu-csang, a melyek mindegyikében hajónk
néhány napig feküdt horgonyon, kevés változatosságot nyújtottak.
Valamennyi város el volt öntve az árvíztől; a közlekedés helyenkint
az utczákon is csak sámpánokkal volt lehetséges. Akárhányszor
valamely kulinak a széles válla segített a bajon.

A partmenti városok nagyon hasonlítanak egymáshoz és sok
tekintetben alig tehettünk közöttük különbséget, tekintettel ott tar-
tózkodásunk rövid idejére. így például Csin-kiang utczái éppen olyan
szennyesek és bűzösek, mint a hogy Kiu-kiang és Vu-hu rend-
kívül szűk utczái tömve vannak a hadonászva kiabáló, félig meztelen
czopfosokkal, kutyákkal, disznókkal és szamarakkal. A különbség
legfeljebb abban áll, hogy az egyik szennyesebb, mint a másik, a
szerint, a mint az egyiknek százezer, a másiknak pedig százötven-
ezer lakosa van.



RÉSZLET A JANG-CZE-KIANG PARTVIDÉKÉBŐL. (ALACSONY VÍZÁLLÁS ALKALMÁVAL.)
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Nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal vártuk Nan-king elérését,
a mely város, eltekintve rendkívüli érdekességétől, nekünk azért is
fontos volt, mert vele a jang-cze-kiangi missiónk véget ért. Nan-
kingot ugyanis nem felfelé menet érintettük, hanem akkor, mikor
Han-kouból, a jang-cze-kiangi kirándulásunk végállomásából, vissza-
fordultunk Sang-haiba. Ezen az utunkon Sang-hai előtt Nan-king
volt az utolsó állomás. Ezért örvendtünk tehát olyan nagyon Nan-
kingnak. Miután azonban ilyen nem remélt szívélyes fogadtatásban

TEA-FÖLDEK. (SZÜRETELÉS.)

részesültünk, kettőzött örömmel néztünk a Nan-kingban töltendő
napok elé.

Másnap reggel már a kora hajnali órákban szálltunk partra,
a hol készen állott számunkra mintegy tíz-tizenkét palankin és ösz-
vér, egy szakasz gyalogságból és néhány lovas tisztből álló díszőrség
fedezete alatt. Tolmácsképpen és kalauznak két fiatal mandarin volt
kirendelve, mister Vuh-zing, a ki nyolcz évet töltött Észak-Ame-
rikában és monsieur Sej-jun, a ki viszont Parisban tartózkodott
hosszabb ideig. Mindkét gentlemen rendkívül szíves és nyájas volt,
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a mi különben egész Khinában a művelt osztály legfőbb és leg-
jellemzőbb tulajdonsága. Különösen mr. Vuh-zing általánosan ked-
velt egyéniséggé vált a legrövidebb idő alatt.

Agyúlövések és a palankint hordó kulik meg a körülálló cső-
cselék nagy tömegének kiabálása és hadonászása, meg a tisztek és
katonaság rendet csináló szitkozódása között indult meg a hosszú
menet a folyótól mintegy másfélórányira fekvő Nan-kingba.

RÉSZLET A KIÁRADT JAXG-CZE-KIANGBÓL.

Órák hosszáig ülni a palankinban nem olyan könnyű dolog, a
mint azt az ember gondolja. Először is azért, mert nagyon csendesen,
mondhatni mozdulatlanul kell benne ülni, miután a legkisebb fész-
kelődésnél a palankin elveszti az egyensúlyt és a következő perczben
az ember a földön fekszik. Továbbá azért, mert a hosszú bambusz-
rudak, a melyeken a palankin fekszik, a kulik apró, de nagyon
gyors lépéseinek következtében folytonos rezgésben vannak és ennek
következtében a palankin is; a bennülő pedig már az első negyed-
órában úgy érzi magát, mintha a nyílt tengeren himbáló hajón lenne.

Dr. Gáspár F . : A föld körül. IV. 48
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Megtörténik akárhányszor, hogy a kik először ülnek palankinban,
valóságos tengeri betegségen mennek keresztül. (Tengerész emberrel
persze ilyesmi meg nem történik.)

Bámulatos az az erő és kitartás, a melyet a kulik kifejtenek.
Némely napon hat-nyolcz órán át hordottak bennünket nagyon rövid

PARTI RÉSZLET KIU-KIANGBAN.

pihenéssel a tikkasztó forróságban. Meztelen vállaikon ujjnyi vastag
a bőr, a melyet feltört a teherhordó rúd, mint az ökör nyakát a
járom. A perzselő forróságban is csupán derékkötőből áll az öltö-
zetük ; kalap helyett ócska legyezőt kötnek a szemük elé, a melyet
a varkocsukkal kötnek a homlokukhoz. Két-három órán keresztül
pihenés nélkül haladnak a teherrel és azzal könnyítenek magukon,
hogy egyhangú „holá-huh" — ,,hija-hóh" kiabálással biztatják
egymást.

Egy óráig tartó út után, a mely többnyire árnyas lombok között
vezetett, elértük a város falát, helyesebben ennek egy magas halmon
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fekvő délnyugati kapuját. A harminczhárom mértföldnyi hosszú fal,
meglehetősen megmaradt eredeti állapotában.

A mikor a kapu hűs árnyékába értünk, pihenőt tartottunk meg
szemlét az érdekes kilátást nyújtó város felett. Az alattunk elterülő
mély völgyben fekvő város sajátságos benyomást tett reánk. Belát-
hatatlan távolságra terültek el a mértföldnyi hosszú házsorok.
A czikornyás fedelű földszintes házak olyan sűrű tömegben állanak,
hogy nem lehet megkülönböztetni egyiket a másiktól. A sűrű ház-
sorokat éppen olyan sűrű lombozatú erdőség váltja fel; közbe-közbe

LAKODALMASOK FELVONULÁSA.

bivaly- és disznócsordáktól ellepett széles tavak és mocsarak. A lom-
bozatból kiemelkedő halmokon karcsú pagodák, felfelé kunkorodó
czikornyákkal. A város túlsó oldalán, ott, a hol egykoron a Taj-ping-
lázadás előtt a híres porczellán-torony állott, most a hadi arzenális
magas kürtőiből fekete füst száll fel. Balra ettől az amerikai pro-
testáns misszionárusok palotaszerű klastroma emelkedik ki fehér
falaival a sűrű lomb közül. Ettől kissé távolabb a katholikus missio
szerény kis temploma, a honnan sajátságos hangulatot keltőén
hangzik át ebben a teljesen idegenszerű környezetben a kis harang-
csengése. Köröskörül a mogorva szürke fal, hatalmas bástyáival

48*
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és kupolás tornyaival; a háttérben a felhőkig érő kopár hegycsúcsok.
Az egész képen pedig nyomasztó csend terül el.

A kapu eközben élénk sürgés-forgásnak volt a színtere. Élelmet
áruló vándor férfikofák, a társaságból kitaszított eltorzított külsejű
bélpoklosok, csúnya látványt mutató vak koldusok, elítélt bűnösök,

POGÁCSA-KERESKEDŐ.

nyakukon a két méter széles fagallérral, pihenő kulik a legkülön-
bözőbb teherrel, mint például vizes dézsákkal, rizszsel, stb., teljesen
szokatlan, csodálatosan eredeti csoportokat alkottak.

A pihenésre szánt időt a díszőrség meg a kulik felhasználták
a reggelizésre. Khinának minden városában és minden városának
minden utczájában egymást érik a laczikonyhák. A hol tíz-tizenöt
munkás dolgozik, ott minden bizonynyal feltalálható a vándor laczi-
konyha is, a melyben kifürkészhetlen minőségű ételeket árulnak, a
mi felfogásunk szerint hihetetlen olcsó árakon.
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Valamennyi étel, a melyeket különben nagy választékban és több-
nyire apró kis csészékben árulnak, nyúlós, ragadós, nyálkás és rend-
kívül olcsó. A mi kuliaink és katonáink, reggelije nagy csésze
teából, éppen ilyen nagy csésze rizsből, meg nagy tányér nem
tudom miből állott; ehhez szíttak egy nardzsiléhszerű sárgaréz-

I

AZ IDEGENEK ELLEN BÚJTOGATÓ PROKLAMÁCZIÓ ELŐTT.

pipából öt-hat szippantást és fizettek érte négy casht (kes), azaz
kilencz tized fillért! Ámbár a khinai munkás napjában kétszer eszik,
mégpedig igen sokat, még sem költ napjában többet húsz cashnél,
a mi pénzünk szerint nyolcz fillért.

Néhány tuczat „ahoó és éhaa" és ismét a palankinokban
vagyunk. — Csakhamar nagy közönség csoportosul körülöttünk.
Bámulnak bennünket és nevetnek rajtunk, de nem az idegent nem
ismerő vad nép naiv kíváncsiságával, hanem a mi sápadt arczunkat,
varkocs nélküli fejünket és furcsa öltözetünket kigúnyoló és lenéző
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khinai csőcsel ék durva türelmetlenségével. Nem respektálták a mi
katonai díszőrségünket sem; odatolakodtak a palankinunk közelébe,
bebámultak a sűrű rácsozaton és röhögve kiáltottak be különböző
gúnyszavakat; leggyakrabban: „jang-kou-cze" (fehér-arczú ördög)
volt látható, a mely valószínűleg a legszokottabb gúnyszó.

A parancsnokunk két hajóstiszt és két tolmács kíséretében letért
a taotáj palotájába vezető úton, mi többiek pedig a katholikus misz-
sziónáriusokat látogattuk meg. A misszionáriusoknál a Jang-cze-
kiang többi állomásain is mindenütt a legelőzékenyebb fogadtatás-
ban részesültünk, a kik szintén boldogak voltak, hogy küzdelemteljes
munkában eltöltött évek után ismét európaiakat láthatnak. Nan-king-
ban, sajnos, ezúttal csak egy misszionáriust találtunk otthon, miután
a többiek ezen időben térítési működésben voltak a kormányzóság
távoli részeiben.

A tanulságos társalgás között elköltött reggeli bevégeztével
megjelent a parancsnok és kísérete. Társaságunk, a melyhez a fran-
czia misszionárius is csatlakozott, megindult a híres Nan-king látni-
valóinak megtekintésére. Az alkirályi kegy és a taotái hatalom
sok olyan helyet nyitott meg számunkra, a hova előttünk kevés
idegen lépett be.

A minő rakonczátlan, türelmetlen és visszataszító a köznépnek
nagyobb része, éppen olyan mértékben előzékeny, nyájas és rend-
kívül udvarias a magasabb osztály. Nálunk ilyen figyelem és kiváló
udvariasság csaknem ismeretlen. Akár katonai, akár polgári manda-
rinokkal érintkeztünk, mindig feltűnt az egymás iránt kifejtett udva-
riasságuk és figyelmük.

Az első látogatás a Confucius templomnak szólt. A templom
Confucius emlékének van szentelve és évenkint csak kétszer tarta-
nak benne istentiszteletet, a császár által személyesen kiküldött
főrangú mandarinok. A templom azért is érdekes, mert Khiná-
nak a legnagyobb pagodája.* A főépület körül — halomra emelt

* Később, a mikor Pekingben megismerkedünk a mai Khinával, Khina történetének
és a khinai társadalmi életnek most nem érintett részleteivel, bővebben fogunk megem-
lékezni a vallási életről és ezekkel kapcsolatban a templomokról is.
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piros porczellánfalú épület sárga fedéllel és zöld faragványokkal —
a melléktemplomoknak drága porczellánfestményekkel díszített egész
sorozata áll. A belső berendezés nagyon egyszerű. Az oltár hosszú
és széles márványlap, a melyre Confucius neve óriási arany betűkkel
van bevésve. Jobbra és balra ettől két leghíresebb tanítványának
emléktáblái állanak. Az oltár előtt három különböző nagyságú már-
ványasztal áll. A legkisebbikre teszik a virágáldozatokat, a másodikra

FALUSI UTCZA NAN-KING KÖZELÉBEN.

az élelmiszereket, a harmadikra pedig, kisebb fajtájú vágóhídra
emlékeztető márványlapra, teszik a lemészárlásra szánt állatokat.

Nyelvét öltögető, kidülledt szemű vagy fogait vicsorgató bál-
ványok vagy veresre mázolt torzképű istenek, a khinai templomok
szokott alakjai, nincsenek ebben a templomban. A bejáratnál van
a hires nagy harang és a még nagyobb gong. (Ezekhez hasonlót
Pekingben is fogunk látni).

A franczia misszionárius által rögtönzött rövid előadásból tanult
khinai filosopho-morális dogmán kívül itt még valamit tanultunk.
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Azt, hogy a borravaló Khinában sem ismeretlen. Az igazság ked-
véért azonban meg kell vallanunk, hogy egész Kelet-Ázsiában ez
volt a legelső hely, a melyen az átkozott borravalót ismét eszünkbe
juttatták. Egy khinai parázsszemű „liliomszál" (a Confucius-temp-
lom cerberusának hitvese), a ki parányi lábacskáival tipegett utá-
nunk, eltávozásunk alkalmával egészen meglepő erélyességgel köve-
telte a „two dollar-t".*

KHINAI CSÁSZÁROK EMLÉKSZOBRAI A CSÁSZÁRI SÍRBOLTOKNÁL.

Az eszmerokonság kedvéért a Confucius-templomból a Ming-
sírokhoz, a XVII. században kihalt Ming-uralkodóház temetkezési
helyére indultunk. A város falain messze kívül eső helyre vezető út a

* Khinának valamennyi templomában a legtolakodóbb módon rohanják meg az
idegen látogatót a papok, főképpen pedig a példátlanul tolakodó fiatal papnövendékek,
alamizsnáért. Nem emlékszem, hogy valahol láttam volna ehhez hasonló tolakodó köve-
telést. A miért úgy megrohanják az embert, az tulajdonképpen nem „borravaló",
hanem jogosan követelt belépő díj. Miután azonban az idegen ezt nem tudja, erre
senki nem figyelmezteti, a nyelvet pedig nem érti, a követelés pedig túlzottan energikus,
azért kelt kellemetlen benyomást.
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hadi arzenális közelében vezet és miután szives házigazdánk, a
taotáj által kitűzött programmban ez is fel volt véve, betér-
tünk oda.

Az egykori világhírű porczellán-torony helyére emelt épület
már kívülről meglepi az idegent modern építési módjával, de még
inkább a belső berendezésével. Mindent inkább képzeltünk ezen a
helyen, csak azt nem, a mit valójában találtunk. A legmodernebb

TEKNŐSBÉKA A „SZELLEMEK ÚTJÁN" NANKINGBAN.

szerkezettel épült zakatoló gépeket, víznyomással járó emelőgépeket,
ezerkétszáz kilogramm súlyú gőzkalapácsot, Nan-kingban készült
mitrailleusöket és vontcsövű ágyúkat; sőt mi több: Maximágyút;
(a tölténytartó szíj természetesen nem jobbról balra, hanem balról
jobbra húzódik); villanyvilágítást és távbeszélőt! Az egész arzenális-
ban nem volt egyetlen európai; igazgató, mérnök, hivatalnok és
munkás, mind khinai. Amit — természetesen — mint a khinaiak
érdemét sorolunk fel. Keletkezésekor európaiak voltak alkalmazva,
de gyatra munkát végeztek; minden sín eltörött, minden ágyú

Dr. Gáspár F. : A föld körül. IV. 49
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szétrepedt, hogy Belgiumból kelljen ezeket szállítani. Az idegen
mérnökök ugyanis ráfogták, hogy khinai vasból nem lehet aczélt
készíteni. (Azok után ítélve, hogy mennyit — lopnak, hát bátran
— oroszoknak lehetne őket tartani.) A felszolgált tea és csemege
szintén „hamisítatlan" khinai volt.

A Ming-sírokhoz vezető út rendkívül fáradságos volt; nekünk
is, meg a szegény palankint hordó páriáknak is. Kétórai időre
voltunk bezárva a szűk kis kalitkába, a melyben mozdulatlanul és
összekuporgatott lábakkal ültünk, mint valami pagodabeli fabálvány.

LOVAK A „SZELLEMEK ÚTJÁN".

A forróság rettenetes volt, igazán eltűrhetetlen. Az út első része
két m érti old hosszú és szűk utczán vezetett keresztül, a mái-
ismert körülmények között. Tudniillik ezrekre menő bámuló tömeg,
egész csorda disznó meg szamár megszakítatlan hosszú sorai
között.

A város falaitól mintegy órányi távolságra feküsznek a sírem-
lékek, a melyekkel a Ming-dinasztia tagjait örökítették meg. A leg-
szembetűnőbb alkotás a nagy födetlen épület, a metynek közepén
óriási teknősbéka fekszik, hátából kiemelkedő magas obeliszkkal.
Ettől az épülettől balra húzódik hosszú kettős-sorban a monumen-
tális szobrok fantasztikus csoportozata. Óriási elefántok, tigrisek,
tevék, dromedárok, párduczok és özönvízelőtti állatok négy-ötszörös
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életnagyságban; valamennyi egyetlen kődarabból faragva. — A
jobbra vezető út szintén négy-ötszörös nagyságban faragott férfi
alakokkal van beszegve; minden alak kőből faragott pánczéllal és
sisakkal van felszerelve.

Ennek a hosszú sornak a végén, kopár hegynek a falában
vannak elhelyezve a tulajdonképpeni sírok. (Azoknak a fáradságoknak
következtében, a melyek árán a sírokhoz jutottunk és tekintettel
arra a körülményre, hogy nem sokat értettünk a tárgyhoz, bizony

TEVliK A „SZELLEMEK UTJÁN".

— őszintén megvallva — az egész „Ming-dinasztia" nem nagy
hatást gyakorolt reánk.)

Az élők által nyújtott összbenyomás érdekesebb volt. Meztelen
kulik és tarka ruhás katonák, hosszú kék selyem kaftános manda-
rinok, lovas tisztek öszvér-háton, párolgó tálakat kináló vándor-
szakácsok és tengerésztisztek fehér öltözetben stb., élénk és mozgalmas
csoportokat alkottak a komor szinű palankinok körül vagy az óriási
nagyságú fantasztikus alakú szobrok alatt.

Üres kézzel azonban innen sem mentünk el. A Ming-sírok
mellett tartják ugyanis Nan-king egykori híressségének, a porczellán-
toronynak romjait, a melyeket szent ereklyéknek tartanak. A taotáj
szívessége folytán mindnyájan kaptunk ezekből a romokból egy-egy

49*
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darabkát-emiékül. Az ajándék tányérnagyságú sárga porczellán lap,
a közepén háromfarkú piros sárkánynyal.*

Igénytelen külseje ellenére a hazahozott khinai emlékek között
nem a legutolsó helyen áll.

A taotáj ebédjéhez, a mefyet a mi tiszteletünkre rendezett, délután
egy órára voltunk meghíva; sietnünk kellett tehát vissza a városba,
hogy a szigorú etiquettet meg ne sértsük. A visszavezető út még
nehezebb és kellemetlenebb volt, mint az odavezető út. A tikkasztó
forróságban áthevült palankin ezúttal még szűkebbnek tetszett és
hevesebben rázott, mint előbb. A kifáradt kulik ugyanis nem tar-
tották be a szokott egyenletes ütemet.

Néhány perczczel egy óra előtt megérkeztünk a taotáj nyári
palotája elé, a hol mozsárlövésekkel és kivonult katonasággal
fogadtak bennünket.

Négy udvaron kellett keresztülmennünk, míg Lien-Czo-Cseng
ő nagyméltóságának termeihez értünk. Minden udvaron katonák-
ból és szolgákból álló sorfalak között haladtunk végig, sőt a
folyosón kisebbrangú mandarinok (fehér-üveggombosak) voltak
felállítva.

Közvetlenül a terem előtt a taotáj felnőtt fiai — persze mind-
nyájan mandarin-jelöltek — fogadtak bennünket és átvették a név-
jegyeinket.

A taotáj fiai, hamisítatlan nan-kingi „gigerlik", továbbá általá-
nosan megkedvelt tolmácskalauzaink, mr. Vuh-Szeng és monsieur
Szei-Jun egyenesen a nagy étterembe vezettek bennünket, a hol
ő excellenciája, Lien-Czo-Cseng sűrűn osztogatott „csin-csin"-nel,

* Az ajándéknak szánt emléklapokat zárt szekrényből vették elő ; a megajándéko-
zottak nevét beírták a lajstromba és mindnyájan aláírással nyugtázták az ajándék
átvételét. A körülményes eljárás megnyugtatott bennünket abban az irányban, hogy
nem — hamisítványt kaptunk ereklye gyanánt.
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arczán a már ismert nyájas mosolylyal, barátságos ökölrázogatással
és sokszoros kézszorítással fogadott bennünket. (Hogy a khinai
urak az európaiakból álló ugyanegy társaság tagjait a fogadásnál
vagy búcsúzásnál egymásután többször üdvözlik, azt nem a khinai
etiquette írja elő; ez azért történik, mert ők éppen olyan nehe-

EMLEKKAPU.

zen tudnak minket — európaiakat — egymástól megkülönböztetni,
mint mi őket. Attól való félelmükben tehát, hogy a társaság vala-
mely tagját még nem üdvözölték, — a mitől óvjon Buddha és
Confucius, — hát inkább ötször is végigüdvözlik az egész társasá-
got. Azaz tökéletesen úgy járnak el, mint — mi.)

A terem tágas és magas volt; úgy ez, valamint a jobbra és
balra fekvő szobák nagyon egyszerű bútorzattal voltak berendezve.
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A falak csaknem egészen ablakokból állottak, a melyeken keresztül
láthattuk a még mindig sorfalban álló katonaságot az egyik oldalon,
a másikon pedig az egész környék apró varkocsos fiatalságát, a mely
a nagy bámulásban laposra nyomta az üvegen különben is pisze orrát.

Az asztalok már készen állottak és zsúfoltan meg voltak rakva
számtalan aprósággal, parányi kis tányérokon, szilkékben és tálczá-
kon. Abrosz, asztalkendő, kés és villa hiányzottak az asztalról. Az
evőeszköz a porczellán-kanálon kívül két hosszú és vékony elefánt-
csont pálczikából állott, a melyekkel az apró darabkákra vagdalt ételt
halászszák ki a tálból. Tudniillik az, a ki tudja. Mi bizony nagyon
ügyetlenül bántunk velük és egyetlen darabkát sem tudtunk velük
felcsípni. Ellenben nagyon ügyesen kezelik a pálczikákat a khinaiak;
a legkülönbözőbb alakú és nagyságú ételdarabkákat fogják fel
velük egyszerre; például: feldiónagyságú húsdarabhoz felszednek
vele dinnyemagnagyságú egyebet, vékony salátalevelet, ehhez vala-
mely borsószemnagyságú még valamit s betetőzésül czukor-koczka-
alakú és nagyságú csúszós szalonnadarabot. Es mindezeket olyan
ügyesen csipkedik fel egyszerre a két pálczikával, hogy nekünk
kés, villa és kanál nem volna hozzá elég, hanem egy-két ujjunkkal
kellene segíteni.

Nagy ceremóniák és számtalan hajlongások között elfoglaltuk
a helyünket a három kerek asztalnál, szigorúan rang szerint. Az
elfoglalandó helyet maga a taotáj jelölte meg a parancsnoktól
nyert rangmeghatározás után. Balkezébe vette a samsuval telt kis
csészét, a jobb kezével megáldotta azt és nyájas mosolylyal intett
oda az illetőnek, hogy: „Csing-cho" (foglaljon helyet). Különben
pedig vegyesen ültünk, úgy hogy minden európai mellé egy khinai
jutott.

•: A taotáj leülés előtt levetette sárga selyemkaftánját és feltette
selyemrojtos kalapját a lófarkkal, a mely ceremónia Khinában a
házigazda által kifejtett udvariasságnak a legmagasabb foka.

Mindenki kapott egy kis legyezőt meg egy kis tányérkát,
a melyen felváltás nélkül ettük végig a negyven-ötven fogásból álló
dinnert. A maradékot teketória nélkül az ember az asztal alá dobja,
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vagy az asztalra üríti. Az asztalra előkészített apróságok nem tar-
toztak a tulajdonképpeni ebédhez, hanem csak olyan bevezetésféle
pikáns apróságok, ,,entrée:'-k voltak. Nagyobbára előttünk ismeretlen
ételek voltak, míg ellenben a parányi darabkákra vagdalt ruczasültet,
malaczhájat, békaczombot, rákot, csigát, gyömbért, czukros mandu-
lát, zöld hagymaszárat és a sohasem hiányzó pörkölt dinnyemagot
már mint régi ismerősöket üdvözöltük.

Az italokat, az erjedő rizsből készített samsut és rhakit,
parányi szilkékben hordták fel. Mind a kettő nagyon erős szeszes
ital, kellemetlenül csípős fanyar ízzel. A samsut, a melyet legin-
kább a már kissé megromlott Xereshez lehet hasonlítani, melegen
iszszák; a rhaki pedig tökéletesen hasonlít a mi olcsófajta gabona-
pálinkánkhoz, ráadásul kellemetlen mellékízzel.

Mi, palankinokban megkínzottak, majd eldőltünk a szomjúság-
tól. Hat óra hosszat voltunk kitéve a rekkenő forróságnak a nélkül,
hogy ez idő alatt valamit ettünk vagy ittunk volna. Örömmel siet-
tünk tehát a taotájhoz, abban a reményben, hogy a szokásos
khinai ételeken és italokon kívül kenyeret és bort, vagy legalább
vizet kapunk, a melyek az előbbi khinai ebédeknél számunkra az
egyedüli élvezhető czikkek voltak. Nagyon csalódtunk. A taotájnál
ezeknek nyoma sem volt. .• :, . : ._./-

< A teremben nyomasztó. hőség uralkodott, miután rajtunk és a
mandarinokon kívül temérdek cselédség sürgölődött körülöttünk
tálakkal, legyezőkkel és az izzadság letörlésére szolgáló forró vízbe
mártott kendőkkel. A kellemetlen szag még fokozódott, a mint
megkezdették felhordani az ételeket, a melyekből a világ minden
kincséért nem tudtunk volna lenyelni egy mákszemnyi darabkát.
A mintegy negyven-ötven fogásból álló menüre már nem emlékszem
egészen, de egynéhányat elő akarok sorolni — kóstolóul.

Fecskefészek-leves Cochin-Khinából.
I Czápauszony-leves. •

Ruczatojás.
1 Disznó-sült . . . „cooked in corean style".*

* A díszesen kiállított étlap khinai és• angol nyelven volt kiállítva
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Gombák, fiatal bambuszrügygyel és valami zöld gyökérrel.
Vizigesztenye apró csigákkal.
Rizspudding mazsolával és zöld hagymaszárral, leöntve valami

nyálkás kocsonyával.
Rucza-sült galambtojással.
Tyúkleves. ; -.
Fáczánpástétom — mandulatejjel.
Olajban pörkölt liliomgyökerek különféle tengeri füvekkel.
Ezután következett a tésztáknak hosszú sora, sok Ízléssel és

csinosan földíszítve; továbbá különböző ételek tarkaszinű kocso-
nyákban ; zöld, sárga és barna mártásokban főtt marhahús és
majorság, továbbá mintegy hét-nyolczféle kocsonya a szivárvány
minden színében.

Az asztalunknál ülő khinai urak, köztük mr. Szej-Jun is, barát-
ságos társalgással mulattattak bennünket. Néhányszor megkérdezték
a nevünket és rangunkat, sűrűn itták egészségünkre a samsut
meg a rhakit és találgatták a korunkat, a melyet a művelt khinai
szokás szerint a duplájára becsültek. (Jó, hogy asszonyok nem
voltak az ebédnél.)

— Hány éves ön ? — kérdé tőlem a jobboldali szomszédom,
rokonszenves arczú, potrohos, kékgombos mandarin. Ugy-e, hatvan ?

— Oh nem — mondám én, nagyon szégyenkezve, hogy az
életemben igen fontos szerepet játszó véletlen folytán még nem
vagyok olyan szerencsés, hogy hatvan éves legyek.

— Tehát ötven — találgatta a baloldali szomszédom, fiatal
mandarin-jelölt, karvastag gyönyörű varkocscsal.

— Annyi sem, sajnos!
— N e g y v e n ! • . • . .

— Nem.
— Tehát mennyi ?
— Nemsokára — huszonkilencz.*
„Aoh! ccccc!" Altalános bámulás, kételkedő fejcsóválás és

megjegyzések khinai nyelven. .

* Tudniillik volt olyan idő, a mikor én — huszonkilencz éves voltam.

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. . 50
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— Ilyen fiatal és már mandarin — csodálkozik a kékgombos.
— Talán azért, mert olyan nagy bajusza van — mondotta a

fiatalabbik.
— Mit ér az, — feleltem, sajnálkozást gerjesztő mozdulattal

mutatva a tarkómra, — ha nincs varkocsom. •
A kékgombos, a kinek mr. Szej-Jun tolmácsolta megjegyzé-

semet, jóízű nevetéssel és „has"-veregetéssel fejezte ki tetszését.
Hamarjában egy pohár rhakit kellett vele ürítenem és legfőbb ki-
tüntetése jeléül a saját tányérjáról és a saját pálczikáival tömött a
számba jókora darab czukros-gyömbéres — malaczhájat. (Aligha
állott ki ember súlyosabb büntetést meggondolatlanul kiejtett rossz
vicczért.)

A'Ionsieur Szej-Jun, a ki szintén kitüntetett barátságával, több-
ször ürített az egészségemre néhány csésze samsut és kihivólag
tartotta az orrom alá az üres csészét, mutatván, hogy: „finished!"
(bevégeztem, azaz kiürítettem). Biztatott engem is, hogy csak
,,finish"-ezzek én is. Nekem azonban elég volt a dicsőségből, a
czukros-malaczhájból is „koreai stylusban" és váltig szabadkoztam,
hogy én ,,samsu-nemissza" jámbor európai vagyok, a ki desztillált
vizén kívül más itallal nem élek. De Se}r-Yun biztatott nagyon és
féltem, hogy megsértem, ha tovább is szabadkozom.

— Ejnye no, — gondolám magamban, próbálkozz meg vele!
Én, a ki megiszom a hajónkon a 30° meleg poshadt sört minden
komolyabb következmény nélkül, csak nem riadok vissza egy pohár
samsutól ?

Behunytam a szememet és a mindenható Buddha kegyelmébe
ajánlva lelkemet és gyomromat, elszánt kortytyal lenyeltem a rette-
netes italt, oda tartva a méregpoharat, — az üres csészét — halá-
los ellenségem, akarom mondani kedves barátom, Szej-Jun orra alá,
kínosan nyögve: „finished!" (Az igazi „finish" azonban csak né-
hány órával később következett.) — — —

Mint mikor kínos és nyomasztó álomból ébred fel az ember,
olyan örömmel és megkönnyebbüléssel állottunk föl az asztaltól
háromórai ülés után. Az étvágyunk ugyan már elmúlt, de a



NAX-KIXGBAN 395

szomjúság rettenetesen kínzott bennünket. Ennek volt tulajdonítható,
hogy az elbúcsúzás a lehető leggyorsabb tempóban történt és sűrű
hajlongásokkal meg csin-csin-nel sietve hátráltunk ki a fölállított
katona sorok között az udvarra, a hol ezalatt a palankinjaink
valóságos sütőkemenczévé melegedtek át.

Gyorsított ütemben haladtunk végig a végtelennek tetsző hosszú,
szűk utczákon, pocsolyák és tavak mentén; aztán ismét jött egy
hosszú utcza, aztán egy kis erdő és végre valahára megérkeztünk
a katholikus misszióhoz, a hol az előrelátó gondos franczia páter
pompás dinner-rel és jégbehűtött pezsgővel (!) várt reánk.

Oh ti önmegtagadó jámbor férfiak, a kik halálmegvetéssel és
a legcsekélyebb személyes érdek nélkül nekimentek San-tung,
Fu-kien és Hu-nan hegyeinek meg sivatagjainak, elveszett lelkeket
nyerni meg az Úr számára, — soha keresztényibb ténykedést nem
követtetek el, mint a mikor minket, Cseng-Kuo-Csiuen ő fenségének,
Nan-king alkirályának és Lien-Czo-Cseng nan-kingi taotájnak, a
jang-cze-kiangi hajóraj és a balparti erődök parancsnokának vendé-
geit a ti szerény hajlékotokban ilyen keresztényi szívességgel, puhára
sült roastbeaffel meg baraczkízes omelettel fogadtatok!



TIZENKETTEDIK FEJEZET. .

PORT ARTHURBAN.

Egymástól tízezer mértföldnyi távolságra fekvő két kikötő között
nagyon kevés lehet olyan, a mely annyira hasonlítana egymáshoz,
mint a mi központi hadi kikötőnk, Pola, a kopár Istriának déli
csúcsán és Port Arthur (Lü-csung-kou), Észak-Khinának legfon-
tosabb hadi kikötője a Söing-king vagy Liau-tung bérezés tarto-
mánynak a legdélibb pontján.

Polát már fekvése rendelte központi hadi kikötőnek. A hosszú,
széles öbölben elegendő hely van a miénknél sokkal erősebb flotta
hajói számára is; az öblöt szegélyező földnyelvek és halmok
kiválóan alkalmasak erődök és pánezélos tornyok építésére. Előnyös
fekvésénél fogva-pedig egyformán alkalmas arra, hogy ott tartózkodó
hajóraj megvédhesse, elzárja a triesti és fiumei öblökhöz vezető
tengeri utat.

Port-Arthur pedig, vagy a hogyan a khinaiak nevezik: Lü-Csung-
kou éppen így felel meg minden tekintetben a hadi kikötőhöz kötött
igényeknek. A kikötőt, a mely a Sárga-tengerbe mélyen benyúló
Liau-Tong-tartománynak a legdélibb csúcsán fekszik, gyűrűalakban
veszik körül magas hegycsúcsok és bérezek, a melyeknek mind-
egyikén óriási fáradsággal és óriási költséggel építették a modern
ágyúkkal felszerelt erődöket. Úgy, mint Polának, Port Arthur
kikötőjének is nagyon keskeny a bejárata, benn azonban a kikötő
szélesen kiterjed s nagyszámú hajóból álló flottát képes befogadni.
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Fekvésénél fogva uralkodik a Pecsili-öbölbe és a Korea felé vezető
út fölött. Az előbbi főképpen azért fontos, mert az ország szivéhez,
Pekinghez vezet. Magától értetődik tehát, hogy Port Arthurnak Khinára
nézve nagy fontossága van. Az utolsó évtizedben lezajlott véres
háborúk, a melyek egyike páratlan érdekességű volt s magára vonta
az egész világ figyelmét, bebizonyították, hogy milyen nagy fon-
tosságú volt Port Arthur kikötője. — — —

RÉSZLET CSI-FUBÓL. („A B L U I T " . )

Hogy változnak az idők! És hogy változnak a mi viszonyaink!
Élénk illusztrálása enriek Port Arthur.

A mikor mi a „ Zrínyi "-korvettával Khina partjain jártunk, az
utitervünkbe Port Arthur — akkor még Lü-csung-kou, vagy Lu-
shun-kan — is fel volt véve, a minek egyikünk sem örvendett,
tekintettel Port Arthurnak azon időbeli jelentéktelenségére és hogy
már „torkig voltunk" Khinával.

Csi-fu kikötője után jött volna Port Arthur. A két kikötő közötti
út mintegy hatvanöt-hetven t. mértföld, a melynek a megtevésére a
gőz alatt járó teherhajónak sem kell több nyolcz-tíz óránál. Mi
azonban Csi-fu elhagyása után az ötödik napon még mindig ott
tartottunk, a hol az a bizonyos mádi polgártárs; azaz nem voltunk
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sehol. Ugyanis: vitorlával kellett megtennünk az utat. A „Zrínyi-
nek azonban erős ellenszéllel kellett megküzdenie; öt nap óta
„fűrészeltünk" már a Sárga-tengeren s nem jutottunk előre és kilátá-
sunk sem volt arra, hogy egyhamar eljutunk Port Arthurba, a hova
különben sem kívánkozott egyikünk sem. Végre segített rajtunk
a véletlen. Egy matrózunknak a súlyos betegsége arra indított
engem, a hajó orvosát, hogy a parancsnoknak jelentést tegyek,
miszerint a súlyos betegre való tekintetből czélszerűnek mutatkozik
minél előbb bevonulni valamely közeli kikötőbe, a hol a beteget
partra tehetjük; a jelenlegi viszonyok között a hajón alig marad
életben. Többek közt nagy szerénységgel ajánlottam például —- Csi-fu
és Tien-czin kikötőjét, a hol katonai kórház, stb. áll rendelkezé-
sünkre. A parancsnok tényleg azonnal fűtette a kazánokat "-s egy
órával később már czéltudatosan haladtunk előre. De nem Csi-fu felé.
A parancsnok választása — a mi nagy csalódásunkra — Port Arthurra
esett. így kerültem tehát akaratom s kívánságom ellenére Port Arthurba.

És néhány esztendővel később, földkörüli utazásom alkal-
mával, bármely áldozatra képes lettem volna, hogy csak egy-két
napra meglátogathassam Port Arthurt, de teljes lehetetlen volt. Ez
1906-ban történt, abban az időben, a midőn Port Arthur — már
vagy negyedszer cserélvén gazdát — a japániak kezében volt, a
kik, tekintettel az erődökön meg a kikötő többi védelmi berendezésein
végzett nagyszabású munkákra az idegenek elől a legszigorúbban
elzárták a rendkívül fontos kikötőt. Vladivosztokból sürgöny útján
kértem engedélyt Tokióból a japáni hadügyminisztertől két napi
tartózkodásra Pdrt Arthurban. A visszaérkezett válasz a legtökéletesebb
japáni udvariasság mellett japáni határozottsággal tagadta meg az enge-
délyt. Úgy is próbálkoztam Port Art húrnak a közelébe — csak a
láttávolába jutni, — hogy Csi-fuból Csemulpóba akartam utazni olyan
hajón, a mely útközben Port Arthurt is érintette. A japániak azon-
ban túljártak az eszemen s nem fogadtak el utasnak — még dupla
fuvardíjért sem, mert: idegennek nem szabad Port Arthur kikötőjébe
lépni. Port Arthur tehát ismét — elesett: (az én programmomból
tudniillik.) — íme, így ért utói a nemezis.
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A japániak tilalma olyan szigorú volt, hogy a hadi kikötő
közelében fekvő „ártatlan" kereskedelmi kikötő: Dálni közelébe
sem volt szabad menni, holott én már evvel is megelégedtem volna,
már csak azon okból is, mert azon időben, a mikor mi a „Zrínyii-
vel Port Arthurban jártunk, Dálninak még nyoma sem volt; még
a neve sem létezett.*

És hogy mi lett Port Arthurból az utolsó tíz-tizenkét év alatt,
az köztudomású. A khinai-japáni és főleg később az orosz-japáni
háború folyamán Port Arthur neve olyan népszerűvé lett, mint kevés
más kikötőé a világtörténelemben. A mi ottlétünk óta Port Arthur
többször cserélt gazdát. Eredetileg természetesen a khinaiaké volt;
a khinai-japán háború után a simonozéki béke Japánnak juttatta, de az
európai nagyhatalmak közbenjárására ismét Khina birtokába került
vissza. Később a khinaiak bérbeadták Liau-tong félszigetét az oroszok-
nak s vele természetesen Port Arthurt is. Az oroszok valóságos para-
dicsomot csináltak az egykori khinai halászfaluból s e mellett olyan
erősséggé alakították át, hogy bevehetetlenségéről legendák kering-
tek. Ebben az állapotban került aztán a bevehetetlennek tartott vár
a japániak birtokába, mégpedig olyan hősies védelem és ostrom
után, a melyhez hasonlót a világtörténelem lapjain nem találunk.
És hogy mivé alakítják át a japániak ezután, az a japániak eddigi
ténykedése után könnyen képzelhető.

És most térjünk vissza a régi — Lü-csung-kouba. Abban
az időben Port Arthur igazán csak nyomorúságos kis khinai falu
volt, a melynek az éppen épülőfélben levő erődítmények s az ott
fekvő nagyszámú katonai helyőrség adtak némi érdekességet.

Katonaságon és hadi hajókon kívül semmisem volt benne.
Az egész falu néhány apró kunyhóból állott, egy szennyes és
szűk utcza körül csoportosítva. A lakosság részint a nagyszámú
katonaságnak élelmet és ruhát szállító kereskedőkből, részint pedig
az arzenálisban alkalmazott munkásokból állott.

* A véletlen játéka is kiszámítathatlan : egy-két hónappal később Honoluluban, a
Havai-szigeteken, jutott tudomásunkra, hogy Uálnit már megnyitották a japániak idege-
nek számára is. Persze : eső után köpenyeg.





ÖT HALÁLRA ÍTÉLT KIVÉGZÉSE.
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kevésbbé sem ejtett bennünket bámulatba. Az öt ember kivégzése
azonban „minősített" lopás miatt megdöbbentett bennünket. A khinai
katonaságról ugyanis sok olyan dolgot olvastunk és olyan gyakran
hallottuk említeni a hadseregben uralkodó fejetlenséget, rakonczátlan-
ságot és rendkívül laza fegyelmet, hogy első perczben csaknem lehetet-
lennek hangzott ez a túlságos szigorúság. Később azonban nem-
csak ennek a ténynek valóságáról győződtünk meg, hanem meg-
tanultuk egészen más véleményt táplálni a sokat gúnyolt és sokszor
kinevetett katonaságról, a mely különben az első pillanatra csak-
ugyan nagyon igénytelen külsejű.

Vat-Ving-Csán és Shü-Va-Csing, a khinai hadi tengerészet két
fiatal orvosa, a kik sohasem voltak túl a khinai határon, általános
bámulatot gerjesztettek a hajónkon tudományos képzettségükkel
és általános műveltségükkel. Az említett kivégzésnek szemtanúi
voltak. Kérésünkre elbeszélték a véres eseményt, olyan naivsággal,
mintha valami mindennapi operációt beszéltek volna el.

— A kivégzett öt katona meg egy tiszt, a ki azonban meg-
szökött, hosszabb időn át loptak egy magasabb rangú tiszttől pénzt,
ruhát, rizst, meg teát, míg végre a múlt héten rajtacsípték őket.
Az ezredes, Lüen-Vo-Han, karóba húzásra ítélte őket, de a taotáj
megkegyelmezett a szegényeknek és csak lefejeztette őket.

— És van önöknek az ilyen lefejezésekhez „en masse" valami
gépük, például guillotine?

— Óh az nincs. Ezt a franczia terméket még nem importál-
ták hozzánk. Elvégezzük mi azt rövidebb úton is — házi kezelés-
ben, a kaszárnya udvarán. Az öt bűnöst hátrakötött kezekkel kihozták
az udvarra, ott letérdepeltek egymás mellé. Az egyik hóhér meg-
fogta a varkocsot a végénél és vízszintesen tartotta a fejet, a másik
hóhér pedig rövid, széles karddal nekivágott a nyaknak.

— Es egy ütésre lehull a fej mindjárt? •
— Nem mindig, néha négyszer-ötször is ismételni kell a

csapást.
— Gyakran történnek kivégzések a katonaságnál? — kérdem

tovább. • - •

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. . 51
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— Óh nem; legfeljebb egyszer egy héten.
A következő napon szerencsénk volt megismerni a szigorú

ezredest, Lüen-Vo-Hánt, a ki lopásért karóba huzatja az embert,
meg a jámbor taotájt is, a ki megkegyelmez a szegényeknek —
lefejezésre.

A tábornok, Liu-Hang-Tong, a Lü-csung-Kouban és a kör-
nyéken fekvő hadsereg legfőbb parancsnoka, akivel másnap szemé-
lyesen ismerkedtünk meg, csakugyan katonás alak volt. Magasabb
volt egy ölnél s széles vállú; hosszan lecsüngő bajuszszal és őszülni
kezdő hatalmas varkocscsal, a mely leért a bokáig. A hatvanas és
hetvenes, években tizennyolcz évig feküdt a szibiriai határon és az
ő csapatai döntötték el az akkori kiachta-máj-mácsini határvillon-
gási ügyet, mégpedig Khinára nem kedvezőtlen feltételek mellett.

A magasrangú katonatisztek öltözete bokáig érő és nagyon bő
kék vagy sárga selyemkaftánból áll. E fölött barna selyemzubbonyt
viseltek apró gombokkal és atillaszerű zsinórzattal: a lábszárakat
alul összekötött, bő bugyogó fedi el; fejükön pedig sárga csúcsos
kalap, beborítva finom piros selyemrojttal. A kalap csúcsán az
egyiknek — a legfőbb rangúnak — diónagyságú aranygomb volt,
a másiknak pedig kék porczellángomb. Mindkettőnek a kalapján a
hátig lecsüngő lófark, a legmagasabb rangot megillető kalapdísz.

Csupán az egyik tiszt, Mah-Yu-Jün ezredes volt tetőtől-talpig
fehérbe öltözve. Fehér volt a kaftánja, fehér a zubbonya, bugyogója,
czipője és legyezője. Sőt a varkocsába is fehér rojt volt befonva a
szokásos fekete rojt helyett. Az ezredes tudniillik — gyászolt.

Mind a három gentleman rendkívül nyájas, udvarias és örökké
mosolygó, a hogyan azt az „Ég fiának és a Nap öccsének" orszá-
gában, a „Központ birodalmában" az etiquette szigorúan előírja.

A parancsnoknál elfogyasztott pezsgő és maraschino után a
«
társalgás élénkebb lett. Miután azonban ó nagymeltósága Liu-Hang-
Tong, meg Mah-Yu-Jüng ezredes és a többi mandarinok az angol
nyelvből annyit sem tudtak, hogy „Yes", a társalgás fiatal khinai
vitéz tolmácsolása útján történt, a ki azonban csak a kikötőkben
szokásos ,,pidjin-english"-t beszélte.



PORT ARTHURBAN 403

Eltávozásunk alkalmával meghíttak bennünket a katonai pará-
déra, a melyet Liu-Hang-Tong tábornok fog tiszteletünkre rendezni.
Meg is hagyta, hogy: ,,megjelenés mars adjustirung"-ban.

Örömmel fogadtuk el a meghívást, miután a Port Arthurban
töltendő napok nagyon unalmasaknak ígérkeztek. Aztán meg azért
is, mert eddig még seholsem volt alkalmunk nagyobbszámú khinai
katonaságot működésben látni. Nagyon örvendtünk a „furcsa és
érdekes látványt igérő színjátéknak"; hiszen nevetséges és kicsi-
nyítő leírásoknál eddig úgy sem olvastunk felőlük egyebet. — —

Másnap még a kitűzött óra előtt jelentünk meg a gyakorló-
téren, szintén „mars adjustirung"-ban, tudniillik a nálunk előírt
tropikus öltözetben, azaz tetőtől-talpig fehérben. Bámultak is raj-
tunk eleget, hogy hát ilyen sokan — gyászolunk egyszerre. A gya-
korló-hely óriási kiterjedésű négyszögű térből állott, simára levert
homokkal mély völgy közepén. Köröskörül magas kopár hegyek
vették körül, a melyek csúcsán erődök, bástyák és kaszárnyák voltak.

A tér egyik oldalán, kissé emelkedettebb helyen kis lakás állott,
fedett folyosóval, a hol a „napos szolgálatban" álló tiszt fogadott
bennünket barátságos „csin-csin"-nel és „csing-cho"-val. Az inasok
persze rögtön hozták a párolgó teát meg a pörkölt dinnyemagot.

Egyelőre csak a tüzérség jelent meg kilenczvenkét darab kilencz
centiméteres Krupp-ágyúval és közelünkben foglaltak állást. Nem-
sokára felhangzott a körülfekvő hegyeken a kürtharsogás meg a
dobpergés és már láthattuk a levonuló csapatokat. A hegyoldalakat
csaknem elfedték a lassan mozgó kék tömegek. Minden szakasz
fölött élénk veres zászló lobogott, a melyre óriási fehér betűkkel
volt felírva az illető ezredes neve. Mintegy félórát tartott a felvo-
nulás és csaknem egyszerre érkezett be a négyezer emberből álló
tábor a gyakorló-térre vezető bevágásokon.

Az előttünk kibontakozó kép igazán nagyon érdekes volt.
A hosszú csapatok élén néhány tiszt lovagolt apró, izmos

tatár lovakon. A tisztek öltözete nem sokban tér el a közkatonáké-
tól. Mindnyájan kék vászonkaftánt és bugyogót viselnek; az előbbi-
nek lobogós bő ujjai vannak, a bugyogó pedig a bokán le van

51*
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kötve. Fejükön nagyon széles karimájú szalmakalap van, szintén
kék vászonnal és hosszan lecsüngő szalagokkal díszítve. A kalap
karimája két oldalt lecsüng a vállakra, elől és hátul pedig felfelé
áll. Derekukon széles piros öv van, lábukon pedig fehér harisnya,
magas talpú kivágott czipővel. A gyalogság öltözete szintén ilyen,
csupán a hosszú kaftán helyett viselnek rövid zubbonyt piros övvel,
a kalapjuknak pedig egyszerű keskeny karimája van. A mellükön
és a hátukon arasznyi széles fehér lap van felvarrva, a melyre az

AZ ÉSZAKI HADSEREG KATONÁI.

ezred és szakasz számai vannak felírva. — A varkocsuk gondosan
fel van csavarva a tarkójukra, míg ellenben a tiszteké szabadon lóg
le a bokáig.

Tiszt és közlegény között még más tekintetekben is van hason-
latosság, így például mind a kettő alája van vetve a botbüntetésnek
és más testi fenyítéknek; mind a kettő soha egy cashnyi zsoldot
nem kap, hanem szolgál egész életén keresztül az élelemért és
ruházatért. A tiszti kedvezmény abban áll, hogy nem kell az ágyú-
kat vontatni és más terheket czipelnie, sőt ellenkezőleg, lovat kap.
Teát, rizst és dohányt szintén sokkal többet kap, mint a köz-
legény.

í

I
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A most kirukkolt gyalogság fegyverzete valami ó-divatú elől-
töltő puskából állott, miután a valódi fegyverek, a hátultöltők, oda-
haza vannak a kaszárnyában zár alatt. A tiszteknek semmiféle
fegyverük sem volt; mikor a szakasz élére állottak, a — lovagló-
vesszőt tartották a vállukhoz kivont kard módjára.

A „mars-tempo" rendkívül lassú, csaknem olyan, mint a mi
gyászindulónk. Minden szakasz élén néhány kürtös és dobos halad
és sajátságosán hangzó, de nagyon dallamos
indulót fújnak. A lépés betartásáról azonban
szó sincs. A szíjtalan fegyvert lazán tartják a
jobb vállon, bal kezüket pedig menet közben
feldobják a váll magasságáig. A mint lassan
czammogó lépésekkel bevonultak a térre, elhe-
lyezkedtek a tér négy oldalán, a hol menten
le is kuporodtak. A tisztek pedig felvágtattak
azon ház folyosója elé, a hol mi állottunk,
ott bevárandók, míg a tábornokok megér-
keznek.

Az ilyen vágtató tiszt, háta mögött a
szintén vágtató szolgával, sajátságos képet nyújt.
A kis mokány hosszú sörénye, a lobogós bő
ujjak, a kaftán szárnyai, a varkocs meg a
széles kalap, az mind lobogva repül utána. A
ló hátán biztosan és elegánsan ülnek; s rende-
sen még mielőtt a vágtató ló megállóit, ugrottak le a nyeregből.

Jóllehet, hogy a lovasságnak cséppel sincs több tekintélye
Khinában, mint a hadsereg többi fegyvernemei, mégis nagy ambi-
czióval állanak be lovasnak. Magától értetődik; hiszen a lovas
sokkal gyorsabban juthat ki az — ellenfél támadási köréből. Való-
színűleg azért kedvelt fegyvernem a tüzérség is, mert ez nagy
hűhót csinál, az ellenségtől pedig nagyon messzire áll.*

* Megjegyzendő, hog3r ezek az ezredek az északi hadtesthez tartoztak, a khinai
hadseregnek talán az egyedüli katonailag művelt részéhez. A többiről általánosságban
el lehet mondani, hogy nagyobbára csak gyülevész népség.

KHIXA1 KÖZKATONA.

(Újabb keletű felszerelés.)
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A tábornokok megérkezéséig a tüzérség gyakorlata töltötte ki
az időt. Khinában tudvalevőleg a tüzérségnél nincsenek lovak és a
nehéz ágyúk továbbítását a sokkal olcsóbb embererővel eszközlik.*
Rangra azonban úgy látszik a gyalogság fölött állanak; az öltöze-
tük legalább tisztább és csinosabb volt és czipő helyett fekete posztó-
csizmát viseltek.

A gyakorlatok, a melyeket a középre kiállított altiszt (instruc-
tor) vezényelt a mellette álló tüzértiszt utasítása szerint, nagyon
szabatosak voltak. A csaknem két órán keresztül mozdulatlanul
„hapták"-ban álló instructor vezényszavait bámulatos precizitással s
csaknem színpadias mozdulatokkal hajtották végre. A közelünkben
álló tüzérség az egész idő alatt egy mukkot sem hallatott, a mely J l
körülmény — tekintve a khinaiak ismert csacsogó természetét —
eléggé. tanúskodik a szigorú fegyelem mellett. É

Végre, pontosan a kitűzött időben, megjelentek a tábornokok •
nagyszámú kísérettel. A legmagasabb rangú tisztek fegyverzete a
következőkből állott: az egyik kezükben tartottak egy hosszúszárú i
pipát, a másikban pedig a hagyományos legyezőt. 1

A már előbb megérkezett tisztek hangosan hadarva és egy-
szerre mondták el jelentésüket, a melyekre azonban ő excellenciája j|<
Liu-Hang-Tong nem is hederített, hanem felénk fordulva, kézszorí-
tásokkal és mosolyogva üdvözölt bennünket, mint valami nagyon M.
régi ismerősöket. Ezután szájába vette a hosszúszárú gyűszűnyi '
pipát, az egyik kezével jelt adott a gyakorlatok megkezdésére, a
másikkal pedig — elkergette a körénk csoportosult és a szaka-
szokba be nem osztott katonákat és kürtösöket, a kik persze a
következő perczben ismét ott lábatlankodtak körülöttünk.

A kürtösök és dobosok által adott jelre megkezdődött a gyakor-
lat. A négyezer ember mint villámütésre ugrott fel helyéről. A ragyo-
góra „puczolt" fegyvert vállhoz emelték és a visszavágtató tisztek

* Újabb időkben az embereket részben már pótolják öszvérekkel. Pekingben és
Tien-czinben alkalmam volt néhány katonai gyakorlatot végignézni, a mely alkalommal a
nagy ágyúk elé hat-hat öszvér volt befogva. A kisebb ágyúkat azonban itt is emberek
vontatták, erre a czélra bérelt — és nem a katonasághoz tartozó — kulik.



PORT ARTHURBAX 407

vezényletére sorakoztak. A következő perczben ott állott a négy-
ezer ember mint ugyanannyi oszlop; egy mozdulat nem volt többé
látható.

A kommandót egy fiatal adjutáns vezette, éles, sikoltó hangon.
A vezényszavakat meglepő és fel nem tételezett pontossággal haj-

GYALOGOSOK AZ ÉSZAKI HADSEREGBEN.

tották végre. Az előbb hanyagul tartott fegyverek most mint valami
gép által rángatva, másodpercznyi különbség nélkül csillogtak fel a
a vállakon vagy hullottak a lábhoz. Az előltöltő fegyverek tölté-
sével összekötött körülményes mozdulatok — mintegy tíz-tizenkettő
— az egész legénység által egyetlen felesleges kézmozdulat nélkül
hajtattak végre J

(Ki tudja, mennyi botütésbe került ez a precizitás!)
A fegyverfogások után csapatmozdulatokat mutattak be. A leg-

bonyolultabb mozdulatokat, felvonulásokat, szakaszra osztásokat
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olyan pontossággal és kifogástalan szabatossággal hajtottak végre,
a mely díszére vált volna bármely porosz gárdának. A négyezer
emberből álló tábort négy sorba állították föl. Az egyes sorok, a
melyek mindegyikében ezer ember állott, mértanilag egyenes vona-
lat mutattak. Egy váll, egĵ  arcz nem állott ki a hosszú sorból.

Ezek után következtek az egyes csapatok önálló mozdulatai,
például „plankirozás", sáncz-támadás, roham. A gyakorlatok nem
parancsszóra történtek, hanem kürtök által adott jelekre és a csa-
patok mintegy zsinóron húzva támadtak, hátráltak és guggoltak le
az adott jel szerint. Európának egyetlen hadserege sem teszi meg
különbül.

Befejezésül következett a „defilé", a mely a különben is
érdekes és nem mindennapi látványnak a legérdekesebb része volt.

A „front"-ba fölállított legénység egyetlen mozdulattal kisebb
szakaszokra oszlott. Összesen hatvannégy szakasz volt, mindezek-
ben ötven-hatvan emberrel. Az első szakasz előtt haladt a kürtö-
söknek és dobosoknak mintegy negyven-ötven főből álló csapata
az „ezred-dobos" vezénylete alatt. Az egész táborban ez volt az
egyetlen furcsa alak. A négyezer ember között, beleszámítva a
tábornokokat is, nem volt egy sem, a kire rá lehetett volna fogni,
hogy potrohos. A „regiments-tambour" volt az egyedüli, a ki a
„regiments-tambour"-ok ezen hagyományos díszével dicsekedhetett,
mégpedig a legnagyobb mértékben. Bal kezét csípőjére szorítva, a
jobb kezében tartott vékony kis pálezikát görcsösen rángatta a
taktus szerint. A porosz „parade-marschban" haladónak minden
lépésnél a lába körül csavarodott a hosszú varkocsa és széles himlő-
helyes arcza csak úgy ragyogott a rettenetes öntudattól.

Az előttünk elvezető sorba érve, az eddig betartott közönséges
lépés helyett átcsaptak az úgynevezett „parade-marschba", a melyet
a porosz katonaságtól tanultak. A föld szinte megrendült alattuk,
a mint vízszintesen magasra felemelt és aztán messzire kidobott
lábukkal végigdobogtak előttünk. A fehérharisnyás lábak egyetlen
sort mutattak; a tisztek hátradobták széles kalapjukat a nyakukra,
a sok bő kaftán, bugyogó és varkocs ide-oda lebegett. Ez a kép,
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hozzászámítva a középen álló kürtösök sajátságos, szokatlan és
mélabúsan hangzó zenéjét, igazán emlékeztetett valamely operai
felvonulásra.

Késő este lett, mire az érdekes látvány befejeződött. Mielőtt
elbúcsúztunk a barátságos tábornoktól, parancsnokunk meghívta
tisztikarával együtt a hajónkra, hogy viszonzásul az érdekes lát-
ványért, bemutassa nekik a mi gyakorlatainkat is. — —

A következő nap délutánján meg is jelentek korvettánkon, a
hol az őket megillető pompával, tudniillik ágyúdörgéssel, kürt-
harsogással és felállított díszcsapattal fogadtuk őket. A parancsnok
„alarmot" fuvatott, a mire megkezdődött a fedélzeten az ilyenkor
szokásos zűrzavar, futkosás, kiabálás, csattogás és lárma, a mely-
nek csillapultával ott állott a hajó kétszázharmincz főből álló legény-
sége a kijelölt helyén, mint a hatást csináló ,,tableau"-k alkalmával
a színpadi alakok.

A tábornoknak és kíséretének a legnagyobb mértékben tetszett
az érdekes látvány. Különösen tetszett nekik a mitrailleusökkel és
a Mannlicher-puskákkal adott gyorstüzelés, a recsegő kürtharsogás,
meg az árboezokra felkúszó matrózok macskaügyessége.

De a legnagyobb feltűnést keltette előttük a salonban elhelye-
zett — zongora. Valósággal elbámulva hallgatták az előttük egé-
szen ismeretlen hangszer hangjait. Hát még mekkorát bámultak
rajta, mikor levettük a zongora (pianino) fedelét és szabadon láthat-
ták a gyorsított ütemben játszott „galopp" alatt ide-oda szökdelő húr-
ütőket. Persze mi is hangos hahotába törtünk ki, mikor szegén}r

Sung-Siak-Sung ezredes hosszúkörmű ujjaival hasztalanul próbál-
gatta megfogni a húrütőket. Mah-Yü ezredes a zongorával való
ismeretlenségét nagyon restelte. Magyarázatául felemlítette, hogy
tizennyolez évig tartózkodott a kásgári garnizonban és hogy a
turkesztáni határon átlépő néhány orosz tiszten kívül most látott
először európaiakat Port Arthurban.

Nos, azóta — sajnos — nagyon sok alkalmuk volt európait
látni. Sokkal többet, mint a mennyi a szegény khinaiaknak ínyére
volna.

Dr. Gáspár F. : A föld körül. IV. . 52



TIZENHARMADIK FEJEZET.

AZ OPIUMHÁZBAN.

A „Központi Birodalom" lakóinak sok tulajdonságát ismerik
nálunk, a mely homlokegyenest ellenkezik a mieinkkel. I

így például közismeretes, hogy Khinában a bal oldal a meg-
tisztelő hely, hogy fehérben gyászolnak, dinnyemaggal és gyümölcs-
csel kezdik az ebédet és hallal meg levessel végzik, (a legutolsó étel
a rizs); hogy köszönés alkalmával a kalap levevése helyett a kalap j
feltevésével köszönnek, hogy kéznyujtás helyett ökölmutogatással
köszönnek, stb.* A

Sok tekintetben azonban téves nézeteink vannak felőlük. így
például téves azt hinni, hogy a khinai nők éppenséggel sohasem
mennek társaságba; hogy a khinaiak előtt a nyilvános mulatság, ,
szórakozás és élvezet ismeretlen. Sőt éppen ellenkezőleg: a khinaiak
a legnagyobb mértékben élvhajhászók és társaságkedvelők. Az is

* A nálunk kissé túlzott rokonszenvnek örvendő japáni népnek még több az
olyan szokása, a mely az európaival ellenkezik. íme a sok közül egynéhány : a japáni
könyv nem elől kezdődik, hanem — hátul; nem balról jobbra megy a sor, hanem
felülről lefelé; az asztalos nem „magától el" gyalul, hanem maga felé; a szabó nem
a ruhát szabja ki és ehhez csinálja a bélést, hanem előbb a bélést csinálja meg és
ehhez a ruhát; a japáni kilincset nem felülről lefelé nyomják, hanem alulról felfelé;
a kulcs nem jobbról balra zár, hanem megfordítva; a lóra jobboldalról szállnak fel;
köszönéskor, ha belépnek valamely házba, felteszik a kalapot s levetik a czipőt; a
gyász szine nem a fekete, hanem a fehér; ha valaki posztót vesz vagy szövetet, hát
nem a vég tetejéről ad neki a boltos, (a melyet esetleg kiszítt a nap vagy ellepett a
por), hanem a vég belső széléből; a borravalót (illetőleg „teáravalót") nem elmenetelkor
adják a szolgáknak, hanem — nagyon bölcsen — a jövetelkor ; az istállóban a ló nem
a farával áll az ajtó felé, hanem a fejével; szintén nagyon okosan, tekintettel a földren-
géseknél, tűzvésznél fellépő ijedt zűrzavarra, stb.

A mi pedig az étkezési rendet illeti, hát a khinaiak ebben nem „páratlanok". Hát
az — amerikaiak nem zöld almával, sárga dinnyével stb. kezdik a reggelit (!) s nem
salátával a villásreggelit ? ?
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téves feltevés, hogy valamennyi khinai opium-evő és szívó, és
hogy Khina hemzseg az opium-élvezés következtében elcsenevészett,
beesett szemű támolygó alakoktól. Ezen utóbbi véleményünk éppen
annyira elterjedt ő felőlük, mint a hogyan az angol munkást nem
tudjuk másképpen elképzelni, mint örökösen boxolva meg károm-
kodva; az amerikait mint örökösen bagózó, zsebbe dugott kezű urat;
a hollandusnak pedig szerintünk oda van nőve a pipa az agyarához
és csak akkor veszi el onnan, ha köpni akar. Ezekben annyi igaz,
mint abban, hogy a spanyol büszke, a görög csal, a magyar pedig
„lovagias és vendégszerető".

Hogy Khinában az opiumszívás nagy mértékben van elterjedve,
annyira, hogy az óriási birodalom nem képes a szükségletnek meg-
felelően elég ópiumot termeszteni és e miatt az Indiák termelé-
sére van utalva, az tény; de ebből a körülményből kifolyólag azt
következtetni, hogy valamennyi khinai opium-szívó, az "éppen úgy
hangzanék, mintha valaki azt állítaná, hogy Európában minden
ember iszákos és szenvedélyes pipás.

Néhány ezer opiumszívója van Khinának minden városában,
délen, úgy mint északon, a tengerparti városokban úgy, mint az
ország belsejében. Az „Ezerkétszáz Szentek nagyapjának" szentelt
templomban, Kiu-kiangban, a két papot meg a „doktor urat" soha-
sem láttam másképpen, mint hanyatt fekve az alacsony fapadon és
nagyokat pöfékelve a kurta kis opiumpipából vagy pedig élettelenül
összekuporodva valamelyik oltár előtt, álmodozva legalább is huszon-
négyezer szentről. A Lü-csung-koui fellegvárak őrtisztje pedig
bizonyára boldogabbnak érezte magát, ha néhány pipa elszívása
után a mogorva fellegvárakból átvarázsolta magát valamely — lég-
várba. •— — — *

* 1906. év nyarán, épen amikor Pekingben tartózkodtam, jelent meg a khinai
császárnak az a rendelete, amely a hadsereg és a haditengerészet tisztjeinek megtiltja
az opium-szivást. Az opium rabságában senyvedő katonatisztek félévi szabadságot kaptak,
hogy „betegségüktől szabaduljanak". Ha ezen idő alatt szenvedélyükről nem mondanak
le — helyesebben: ha meg nem gyógyulnak — állomásaikat nem fogadhatják el,
hanem nyugdíjaztatnak. Amint illetékes körökben hallottam, néhány ezer lehet azon tisztek
száma, akiktől a khinai császári hadügyi kormány ilyen módon — szabadulni remél.
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Legelőször egy khinai kivándorló hajón láttam opiumszívókat,
a mely hajó százszámra szállította a munkásokat — kulikat —
Khina partjairól San Franciscóba és Callaóba. Az óriási hajón mint-
egy ezer khinai volt, persze elzárva a hajó előrészeiben és ezen-
kívül minden oldalról körülvéve fecskendőkkel, a melyekkel felhő-
szakadást lehet árasztani az esetleg zavargó khinaiakra — forró
vízzel.

Ezen jóakaratú intézményen kívül más tekintetben is gon-
doskodtak azon a hajón az „Ég fiairól". Ugyanis a hajónak egy
mélyebb részében volt a — temető. A külföldön és a sík ten-
geren elhalt khinait tudniillik csakis elháríthatatlan nehézségek követ-
keztében teszik idegen földön a sírba és csaknem lehetetlenségeket
követnek el a rokonok, hogy a holttestet az anyaföldre küldhessék
vissza. Az emberséges amerikai pedig jó szóért, meg megfelelő
számú dollárért szívesen nyújt kezet a példátlan „chauvinismus"-hoz.

A khinaiakat tömegekben szállító hajókon tekintetbe veszik az
opiumszívók szenvedélyét is. Az opiumszívók számára ugyanis
külön termet, helyesebben kalitkát rendeznek be, a melyben meg-
szakítás nélkül álmodozhatnak az illetők Hongkongtól San-Fran-
ciscoig mennyországról, gongról és fehérarczú liliomszálról. A
praktikus amerikainak ez a szokatlan engedékenysége különben
nem egyéb, mint kényszerűség, azaz: „business". A míg ugyanis
ez a kedvezmény nem volt meg a hajókon, a hosszú utazás alatt a
szenvedélyes opiumszívók közül néhány elpusztult az úton vagy
másképpen vált kellemetlen útitárssá a megszokott méreg hirtelen
elvonása következtében. Miután azonban a holttestet az utazási
kötvények értelmében a vízbe dobni nem volt szabad és e miatt
néhány ezer mértföldön keresztül kellett magukkal vinníök, —
persze bebalzsamozva, — tehát elhatározták, hogy „Isten neki és
— opium!"

A fennebb említett hajónak egy tűzmentesített részében kis
szobácska volt berendezve, a melyben kilencz khinai feküdt a leg-
különbözőbb helyzetben. Ebből a számból látható, hogy milyen
arányban áll az ópiumszívók száma a nem szívókéhoz. Ezer khinaira
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esett kilencz füstölő és el lehet mondani, hogy ugyanez az arány
áll otthon, Khinában is.

Az apró szobácska szűk és alacsony ajtaján kiszivárgott a
kellemetlen szagú, édeses, kozmás illat. A piszkos gyékényen három-
négy alak hevert szétvetett tagokkal, nyitott szájjal és szemekkel
álmodozva, Confucius tudja, hogy miről.

A kopott fapadokon heverők, belépésünk által nem zavartatva,
odaadással folytatták munkájukat. Minden padon ketten feküsznek
féloldalt, fejük alatt a koczkaalakú fapárnával, arczczal a középen
fekvő kis lámpa felé fordulva. A lámpa körül feküsznek a műszerek:
a pipa, amely félméter hosszú s két hüvelyk vastag szárból és ököl-
nagyságú pipából áll, a melynek azonban az ürege nem öblös,
mint a dohányzó pipáé, hanem csak vékony csatorna húzódik rajta
végig; továbbá az opium-csésze, sűrű, barna anyaggal megtöltve;
a csipesz, a pipaszurkáló, meg a seholsem hiányzó tea- és dinnye-
mag. A pipa megtöltése nagyon komplikált és sok gyakorlottságot
kivan. A csipeszszel ugyanis kivesznek a csészéből egy borsónagy-
ságú darabkát, ezt rákenik a hegyes szurkálóra és odatartva a
mécses lángjához, vékony ujjaikkal addig gyúrják és formálják,
míg a híg anyag kissé megkeményedik és ekkor rákenik a pipacső
nyílására, a nagyobb részét azonban bedugják a pipacsőbe. Ezt az
eljárást addig ismétlik, a míg a cső színültig meg van töltve. Ekkor
odatartják a pipát a mécses lángjához, tesznek három-négy mély
beszívást és — az élvezetnek vége van.

A pipa megtöltése nyolcz-tíz perczet is igénybe vesz, míg a
pipa kiszívása legfeljebb tizenöt másodperczig tart. Elszívás után
elől kezdik és ismétlik addig, míg végre az agy elkábul, a tagok
ellankadnak és a test összeomlik.

A legelőkelőbb opiumházak Sang-haiban vannak az amerikai,
franczia és angol settlementekben, miután a tulajdonképpeni khinai
városrészben, éppen úgy mint egész Khinában, a nyilvános opium-
házak tartása szigorúan tilos. Kárpótlásul azonban Sang-haiban, mint
például a Fu-csou-, Sze-csuen-, Fu-kien- és Nan-king-úton egyik
a másikat éri. .
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Az opiumházak előtt legnagyobb a tolongás. Ezek a házak
ugyanis az ópiumon kívül más irányú élvezetet is nyújtanak és
úgy vannak berendezve, hogy az alsóbb osztály el van különítve

„URI SZOBA AZ OPIUMHAZBAX.

az uri osztálytól. Rendesen két-három emeletesek, széles nyilt folyo-
sókkal, óriási ablakokkal és tele vannak aggatva temérdek szines
lampionnal. Lenn a földszinten, közvetlen a bejárásnál van a
konyha, a hol nyolcz-tíz szakács mintegy harmincz-ötven serpenyő-
ben- meg csuporban keveri az ételeket és csemegéket. Az opium-
szívók nagyon kis étűek és az ételeket nem is az ő számukra,
hanem a kisérő nők számára főzik. Ugyancsak a földszinten van
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az alsóbb rend osztálya, a hol munkások, kiskereskedők és házalók
heverik ki a nap fáradalmait.

A földszinten és az emeleteken terjengő illat között nagy a
különbség. A földszinten, a hol olcsó minőségű ópiumot füstölnek,
az illat a mi éjjeli kávéházaink szokásos illatára emlékeztet, ha az
ember a kora reggeli órákban lép be oda, a szellőztetés és taka-
rítás előtt és még teljes épségben találja a kihűlt szivarfüstnek, a

ZENESZEK AZ OPIUMHAZBAN.

tízszer eladott és ugyanannyiszor visszakunyorált virágcsokornak
meg az olcsó pacsulinak rettenetes bűzét. Az emeleteken terjengő
illat kellemes, fűszeres. Az ember nem tudja, hogy mihez hason-
lítsa, a gyógyszertár illatához-e, vagy a czukrászdáéhoz.

A terem közepén elhelyezett emelvényen vannak az énekes-
nők; fiatal leányok Szu-csou-tartományból, a hol Khinának a leg-
gyönyörűbb „liliomszálai", teremnek. A khinai „haute volée"-ben
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a „bon-ton"-hoz tartozik, hogy a második, harmadik vagy akár a
tizenötödik feleség szu-csoui hölgy legyen. Ezek tényleg annyira
felülmúlják szépségre nézve a többi nőket, hogy ezer közül is
rögtön felismerhetők.

Az opiumházak énekesnői különösen szépek és kiválóan —
erényesek. Minden tekintetben megfelelnek a khinai férfi fogalma
szerint megalkotott „szépséghez" kötött követelményeknek: arczuk
olyan, mint a „mandulavirág", az ajkuk ,,baraczkvirág", a szemük
„napsugárban fürdő harmatcsepp", a lépésük lengő, mint a „lotusz
kelyhe". (Az egyik széktől a másikig menve, a néhány lépést csak
az „a-mah" karjára támaszkodva képesek megtenni.) A „baraczk-
virág" különben sötétpirosra van festve, de csak az alsó ajak és
ennek is csak a közepe; a hollófekete, sűrű, fényes haj fantasz-
tikus figurákba van alakítva és pillangót, madarat ábrázol. Az öltözet J
aranynyal gazdagon hímzett, bő selyemköntös; parányi, piczi lábu-
kon szintén aranynyal hímzett apró czipőcskék vannak. Megjegy-
zendő, hogy az arczfestés az uri osztályban is általános, valamint
ez a viselet a legfőbb rangú nőknek is a viselete.

Kezükben háromhúrú hosszú gitár van, a „kamunko". Vala-
mennyi húr ugyanegy hangnemű; evvel a hangszerrel kisérik az £

éneküket, éneknek és kiséretnek azonban egymáshoz semmi köze. '

A férfi-zenekar hangszerei: a „kán-jákko" (mandolin), a „kosiul'-

(harminczhúrú gitár), két fuvola, egy gong meg egy keményfa-

asztalka, a hozzájáró fakalapácscsal. Egyszerre csak egy énekel.

O-Jimo kisasszony, a primadonna, fiatal, húsz éves leány. Hófehér

arczán a bőr olyan sima és gyöngéd, mint az alabastrom; szemei
koromfeketék és nedves fényben ragyogók. A khinai leányoknak
általában gyönyörű szemük van és a legtöbbnek valami sajátságos
ártatlan, naiv kifejezés ül az arczán.

A fülkékben heverő füstölők a legnagyobb nyugalommal foly-
tatják ezalatt gyönyörthozó foglalkozásukat. Az egész csoportozat
csaknem gépiesen teszi meg a három mozdulatot: a pipa előkészí-
tését, a néhány mély beszívást és a teaszürcsölést. Közbe-közbe
forró vízbe mártott és kifacsart kendőket osztogatnak szét köztük.
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A kendők nagy mértékben hűsítenek, kivált ha az ember a meleg
víz elpárolgását a legyezővel fokozza. A folyosó fülkéiben heverő
száz-százötven alakon az opiumkábultság minden stádiuma látható,
az első pipák mohó, kapkodó sietésétől az élettelen önkívületig.
Órákon keresztül tart a gyönyörhajhászás. Némelyek itt feküsznek
másnap reggelig és itt feküdnének örökké, ha nem hívná őket a
munka és kötelesség és főleg, ha nem — dobnák ki őket.

Hogy miben áll a tulajdonképpeni gyönyör és mi az az ellen-
állhatatlan varázs és inger, a mely a szegény áldozatokat annyira
lenyűgözi, a mely elől nincs menekülés, nincs szabadulás, és a mely
a gyötrelmessé vált életnek utolsó napjáig fogva tartja az áldozatot,
a mely épp úgy kicsikarja a madarinnak az utolsó selyempárnáját,
mint a teherhordó kulinak az utolsó cashjét, azt éppen olyan nehéz
megfejteni, mint azt, hogy a szenvedélyes dohányosnak mi a pipa
meg szivar és hogy mi az iszákosnak az ital.

Nálunk a dohányzás megkezdése rendesen csak üres időtöltésből
és unaloműzésből keletkezik; nagyon gyakran csak az utánzási ösztön
következménye. Ellenben a mikor a khinai először nyúl a végzetes
pipához, azt legtöbbször testi vagy lelki fájdalmak csillapítása czél-
jából teszi. Heves fej- vagy fogfájás, gond és bánat kényszerítik
reá. Ezek az első — mondhatni therapeutikus — kísérletek nem
vezetnek minden esetben a szenvedélyig. Sőt ellenkezőleg, az első
pipa éppen úgy megkívánja a maga árát, mint az V. gimnazistától
az első czigaretta a magáét. És a megszokás nem is olyan könnyű.
Részint azért, mert nehéz a pipa megtöltése, nehéz az opiumgöm-
böcske kellő pörkölése, vagy talán nem elég mély a füst beszívása,
de leginkább azért, mert a kínálkozó alkalom — tudniillik a nyugalmas
fekvés, a szíváshoz megkívánt kényelem stb. — nem olyan gyakori.

A kezdet nehézségein átesve, jut az opium érvényre. Ebben
az állapotban a kellemes illatú, fűszeres édes füst kellemesen csik-
landozza az ínyét meg az orrt. Az agyban jóltevő, zsibbasztó meleg-
séget érez az ember; a karjában és lábában sajátságos érzés van;
olyan forma, mint mikor az ember hosszabb lovaglás után kényel-
mes pamlagon nyújtóztatja összerázott tagjait. A dohányos euró-

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 53
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painál két-három opium-pipa elég az ehhez hasonló érzések elő-
idézésére. (Nálam legalább elég volt.) Az igazi opiumszívónak azonban
ennyi távolról sem elegendő. Minden inger csak addig az, a míg
új; hogy máskor is ingereljen, fokozni kell. Az igazi opiumszívó-
nak tehát, a kinek a szervezete az éveken át folytatott élvezés
következtében ellentállóbbá vált a bódító szer ellenében, tíz-tizenöt
pipát kell kiszívnia, a míg ebbe az állapotba jut, sőt némelyek csak
a harminczadik-negyvenedik pipával érik el az opiumgyönyör leg-
magasabb fokát, az extázist.

Egy sang-hai ismerősünk, — német orvos — a ki mái-
tökéletesen rabja volt szenvedélyének s a mely szenvedély következ-
tében már-már elzüllött, érdekes fölvilágítást adott nekünk járatla-
noknak az opiumszívás lényegéről az általa előidézett érzésekről.

„Az opium által okozott gyönyör, a szó legszorosabb értelmé-
ben vett „gyönyör". A tagok zsibbadt, kellemes érzése ugyanis
minden pipánál fokozatosan emelkedik, míg az öntudatra fátyol
borul. A könnyed lelkiállapot, a rózsás kedélyhangulat egyesül a
legabszolutabb megelégedéssel. Maga a fekvés, a tagok groteszk
helyzete és a környezet, minden olyan kellemes, olyan kielégítő,
hogjr az egész öntudat egyelőre abban a tétova kívánságban áll,
hogy bárcsak maradna minden úgy, a mint van. Ebből az elmosó-
dott, határozatlan kívánságból származnak fokozatosan a vágyak
és óhajok, az elérhetetlen ábrándok és légvárak. A halluczináló
agyban tétován szágulnak a múlt gyönyörei, örömei; ifjúkori ábrán-
dok, egykori remények megvalósulnak, sőt mindezek idealizálva
repülnek végig a felhevült agyban. A családi körben töltött legbol-
dogabb órák, egyesülve a kimondhatatlan, véghetetlen honvágygyal
jönnek az emlékezetbe. Gyermekkori játszótársak, rózsás arczú,
szőke fürtű kis lánykák vidáman, csengőén nevetnek az álmodozó
fülébe. Kertek, halmok és virányok balzsamos illatú, fantasztikus
virágokkal kápráztatják el az álmodozót; pazar fényű termek, meg-
töltve édesen fájó zenével, túlvilági fénynyel, sziréni alakokkal,
szép női arczokkal, a melyeket az ember itt-ott látott bálokban,
színpadon vagy az utczán, lebegnek a szemei előtt; meztelen fürdő-
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alakok, mindannyian elbűvölő, tündéries csoportozatban össze-vissza
zavarva, tánczolva, ölelkezve, czirógatva és csókolva jelennek meg
a képzeletben, a legcsábítóbb, a legingerlőbb helyzetben. Minden
meztelen, minden fényes, tündéries és ragyogó".

És a szánalomra méltó teremtések, a kiknek az agyában ezek
az álmok, vágyak és ábrándok vad, felkavart zűrzavarban egymást
űzik, kergetik, — mint élettelen tömegek feküsznek a pamlagon,
nyitott szájjal, üveges szemekkel; az arczuk beesett, pergament-
szerűen vékony sárgás bőrrel és az egész alak elrettentőén le van
soványodva. A látványt még komorabbá s visszataszítóbbá teszi a
kihűlt füst és opiummaradék nyomasztó illata és a kis mécses
halványan pislogó fénye. — — —

Az éveken át folytatott opiumszívással felhagyni csaknem lehe-
tetlen. Hasztalan minden küzdés, minden ellentállás. A hidegen számító
khinai, a kinek csaknem lelki szükségletté válik a meg nem szűnő
örökös munka, a ki hidegebben számít, mint bármely más nemzet,
a ki ezer meg ezer mértföldre vándorol ki hazájából, hogy éhezéssel
és nélkülözésekkel megkuporgatott kis tőkével térjen vissza család-
jához, a ki rendkívül makacs és nehézséget nem ismerő törekvéssel
halad a kitűzött czél felé — az opium-szenvedélylyel szemben
tehetetlen, akarat nélküli báb.

Az ember sülyed és sülyed, mint az iszapban. Egyszerre
megyén tönkre erkölcsileg, testileg és anyagilag. A vagyonilag
tönkrement áldozat, a mely előbb a jobb és drágább fajtájú ópiumra
költötte el vag3^onát, később a hitványabb és az idegrendszert még
nagyobb mértékben szétziláló minőségűvel kénytelen megelégedni.
Az inger utáni vágy és szükséglet mindinkább fokozódik; a bevégzett
munka utáni élvezése már nem elég az „opium-éhség" csillapítá-
sára. A családi és társadalmi viszonyaiban megingatott áldozatot a
csillapíthatatlan vágyon kívül bántja a vagyoni gond, a társadalmi
bukás, a lelkifurdalás, a megbánás és különösen az álom és a
valóság közötti rettenetes különbség. És így ismét csak a pipához,
az egyedüli búfelejtőhöz nyúl; most még gyakrabban, mint előbb,
a mi által természetesen csak sietteti a soha ki nem maradó véget.

53*
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Az idegrendszer végkép megzavarodik, tartós álmatlanság és étvágy-

hiány áll be; a tagok reszketnek, a test lesoványodik a csontokig;

a szemek merev, buta kifejezést nyernek, a fej beesik a vállak

közé. Nincs többé akarat, nincs remény; csak véghetetlen vágy és

csillapíthatatlan kívánság a bódító füst után.



TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

AZ ELZÁRT ORSZÁG.

KOREA.

A „Zrinyi"-korvettának Ázsia körüli expedíciójában két moz-
zanat volt, a mely nemcsak mi nekünk, a kik az expedícióban
részt vettünk, volt a legérdekesebb, hanem a monarchiának kifelé
gravitáló világkereskedelmi érdekéből tekintve, valamint diplomáciai
szempontból is az útnak legfontosabb részletei közzé tartozott.

Az egyik abban állott, hogy mi voltunk az elsők, a kik Khina
belsejében, a Jang-cze-kiang partján mutattuk hadi tengerészetünk
lobogóját. Hatszáz t. mértföldnyire haladtunk fel az ország belsejébe
az említett folyón, a mely alkalommal Csin-kiang-fu, Kiu-kiang,
Nan-king, Vu-hu, Han-kau, Han-jan és Vu-csang városokat érintettük.

Kitűzött feladatunk abban állott, hogy az itt felsorolt kikötők-
ben megnyerjük hazai kereskedelmünk számára azon jogokat és
engedményeket, a melyeket Khina császára birodalmának már több
kikötőjében megadott. Kereskedelmünknek eddig csak a következő
tengerparti városok voltak megnyitva: Sang-hai, Amoj, Szva-tou,
Tien-Tczin, Fu-csau-fu és Tamsiu Formoza szigetén.

Expedíciónk a feladatának minden tekintetében eleget tett, a
mennyiben az említett városokban kereskedelmi hajóink most már
mindenütt szabadon horgony ózhatnak és szabad kereskedelmet foly-
tathatnak az említett Jang-cze-kiang parti városokban. — (De csak
mennének is!)



422 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

Habár a koreai partok meglátogatása — feladatunknak máso-
dik főpontja — kereskedelmi szempontból kevésbbé volt érdekes,
annál érdekesebb volt nekünk, a „Zrínyi" személyzetének. Hogyne,
mikor annak az országnak a megismerése állott előttünk, a mely
olyan elzárt volt abban az időben a világ előtt és olyan kevéssé
ismert, a milyen elzárt és ismeretlen földrész talán csak Tibet volt
azon időben. — —

A „Szélső Kelet" két hatalmas birodalma, Khina és Japán
között fekszik a koreai félsziget, a mely, bár területre nézve felül-
múl némely európai államot, Európában még ma is olyan isme-
retlen, hogy a műveltebb körökben is alig tudnak többet a nevénél
és fekvésénél.

Khina és Japán mindenkor nagyon érdekelt bennünket; köte-
tekre megy azon művek száma, a melyeket róluk írtak; elég jól
ismerjük a földrajzukat, a történetüket és szokásaikat. Korea nem
érdekel senkit, történetüket nem ismerjük, a vele foglalkozó irodalom
pedig az utolsó évtizedig oly kevés volt, hogy alig jöhetett tekin-
tetbe. Az alább következő ismertetése még azon időből való, a
mikor Koreáról khinai és japáni műveken kívül alig volt néhány
olyan könyv forgalomban, a melyek forrás-műként szolgálhattak
volna. Nekem — ezen sorok írójának — megbecsülhetetlen fontos-
ságúakvoltak azok a személyes közlések és írott jegyzetek, a melyeket
egy csemulpói ismerősömnek, Wilhelm páternek köszönhetek, a ki
tizenöt éves misszionáriusi ténykedése folytán Koreában, egyike volt
az ország legkiválóbb ismerőinek. —

Korea felőli ismereteim gyarapítására kitűnő alkalom volt a
mostanában megtett földkörüli utazásom, a mennyiben többször
érintkeztem olyanokkal, a kik részben mint turisták, részben mint
koreai letelepülők bőven megismerkedtek az érdekes ország exotikus
népével. ..Es mert utolsó években a Koreával foglalkozó irodalom
is jelentékenyen gazdagodott, ennélfogva alkalmunk nyílott beha-
tóbban ismertetni az immár — nem elzárt országot.
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A XVI. századig Korea még névleg is ismeretlen volt
Európában. Az azon időkből származó térképeken, a melyeken
Khina és Japán térképei már meglehetősen határozott vonalakkal
vannak megjelölve, Koreának alig akadunk nyomára. Az első tér-
képe, Pekingben élő franczia misszionárius műve, csak 1649-ben
került Európába.

A félsziget a körülötte fekvő temérdek szigettel körülbelül
akkora lehet, mint Nagy-Britannia. Kivéve az északi oldalát, körös-
körül tenger veszi körül; nyugatról és délről a Sárga-tenger, keletről
a Japáni-tenger. Északon határos Mandzsúriával és Szibiriával. Az
előbbitől a Jalu folyó és az örök hóval fedett San-Van hegység
választja el. A félsziget keleti partján a hegység rendkívül meredek
oldalával egészen a tenger partjáig nyúlik ki. A Vladivosztok és
Sang-hai meg Nagazaki közt járó hajókról csak mint szürkés-zöld
felhőt láttuk Korea keleti partját. Ugy mint az anyaország, a rend-
kívül sok sziget is mind erdős hegyekkel van borítva. Utóbbiak
közt van akárhány, a mely nem egyéb, mint egyetlen hegycsúcs.

Gyönyörű látványt nyújtanak az apró szigetek, a melyek
némelyike alig emelkedik néhány méterre a tenger szine fölé, míg
ellenben mások két-háromezer láb magasak. A legtöbb szigetet
sötétzöld, buja növényzet borítja; mások ismét egyetlen csúcsban
végződnek, a melyek majd rombadőlt lovagvárhoz, vagy leégett
kastélyhoz hasonlítanak. Egyes helyeken nyolez-tíz ilyen apró szi-
getecske áll szorosan egymás mellett, egy vonalban s olyan képet
nyújtanak, mintha ugyanannyi óriási nagyságú ágyúlövegeket sora-
koztattak volna egymás mellé. Nem hiába nevezik Korea uralko-
dóját „a tízezer sziget királya"-nak.

Az útvesztőt alkotó kis szigetek és szirtek közt a hajózás
rendkívüli nehézségekkel jár. Ámbár kitűnő térképeink voltak és
jóllehet, hogy Csi-fu-ból történt elindulásunk előtt kalauzt fogad-
tunk, a kit koreai utunkra hivattunk át Szöulból, Korea fővárosából,
a ,,Zrínyi" mégis csak a legnagyobb óvatossággal haladhatott előre
a zűrzavaros tömkelegben. Helyenként közvetlenül a szirtek oldala
alatt kellett magunkat tartanunk, néhány perczczel később már nagy
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és hirtelen kanyarulatot tettünk, nehogy nekimenjünk valamely zátony-
nak, amelyet csak néhány lábnyi mélységű víz rejtett el szemünk elől.

A folyók torkolata is tele van szirtekkel és zátonyokkal. Némely
folyó kiömlésénél óriási szirtek feküsznek, olyan helyzetben, hogy
meglátszik rajtuk, hogy nem a természet, hanem emberi kezek
helyezték azokat oda, hogy lehetetlenné tegyék vagy legalább nagy-
mértékben megnehezítsék az idegenek bejuthatását.

A szigetek túlnyomó része lakatlan, mégpedig szándékosan.
A hatalmas nyugoti szomszéd, a khinaiak ellen, a koreaiak min-
denféle természetadta fegyvert felhasználtak védelmük és elzárkó-
zottságuk biztosítására. Ezen okból hagyták szándékosan lakatlanul
a szigetek nagy részét, hogy az „üresség" által tartsák vissza
a hatalmas ellenséget.

A szigeteken a növény- és állatvilág nagyon gazdag. A saját-
ságos éghajlat, a magas hegyekkel váltakozó mély völgyek, továbbá
a tenger hozza magával, hogy az állat- és növényvilág oly csodá-
latos összetételű és hogy olyan növények s állatok élnek a fél-
szigeten meg a szigeteken, a melyek részben csak tropikus vagy
csak hidegebb vidékeken fordulnak elő.

Gazdag az állatvilága. Némely szigeten, mint például Quelpart
szigetén — a koreai Sicilian — a buja legelőkön ezrekre menő
baromcsorda tanyázik. A házi állatok sorába kétszeresen is besorol-
ható kutya, (azért kétszeresen, mert a házőrzésen kívül rendes
táplálékul is szolgál) szintén nagy számban fordul elő. Azonban
olyan kevés a juh, hogy még az áldozatokra szánt bárányokat is
Khinából kell behozniok.

Legérdekesebb ragadozója Koreának a tigris. Jóllehet ennek
tulajdonképeni hazája a tropikus vidékek sűrű dzsungeléi, a szub-
tropikus vidékeken felül pedig már csak elvétve fordul elő a 53.
szélességi fokig, Koreában a tigris nagy számmal található és óriási
pusztításokat visz véghez. Egy koreai közmondás szerint: ,,a koreaiak
hat hónapig űzik a tigrist, a másik hat hónapon pedig a tigris
űzi a koreaiakat." (Van még egy jellemző közmondásuk: ,,csak a
khinaiak pusztítottak el több koreait, mint a tigris.'")
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A rendesen sűrű dzsungelekben élő tigrisek Koreában a magas
hegyeken tanyáznak és a hómezőkön kószálnak. A téli hideg okozta
szükség által hajtatva az emberi lakások közelébe húzódnak és beron-
tanak a falvakba, mint akár Szibiriában a farkasok. A koreaiak a
legcsekélyebb óvatosságot sem tanúsítják a tigris ellen. Az udva-
rokat tél idején sem kerítik be; nyáron pedig a mezei munka

HÍD A YALUN. (AZ OROSZ-JAPÁNI HÁBORÚ ALATT ÉPÜLT.)

idejében éjjelre letelepednek a fa tövében, a nélkül, hogy őrt állí-
tanának fel vagy legalább a tigriseket visszariasztó őrtüzeket gyúj-
tanának.

A tigris vadászatban páratlan személyes bátorságot tanúsítanak.
Rövid késsel meg dárdával felfegyverkezve megtámadják a hatalmas
állatokat, holott ezek olyan vérengzők, hogy egy-egy támadás alkal-
mával öt-hat embert is széttépnek.

A tigris nagy szerepet játszik Koreában. A hogyan Khinát a
,,Nyugoti Sárkány"-nak nevezik, Japánt a „Felkelő Nap"-nak, Orosz-
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országot a ,,Falánk,Ragadozó"-nak, úgy Korea egyenlő a „Tigris"-
sel. Az ország jelvénye a tigris, a lobogón rajta van a „tigris", a
király „a koreai tigris", a személyes bátorság szintén „tigris".

Leggazdagabb azonban a madárvilág.
íme, egy kis lajstroma azoknak a madaraknak, a melyek a

koreai szigeteken élnek: daru, gém, gólya, veréb, fáczán, szalonka,
rigó, fürj, ökörszem, sas, sólyom, kormorán, sirály, jégmadár, har-
kály, varjú, holló, ruczák és ludak. A madárvilágban jártas tudós
egész életére terjedő érdekes tanulmányt találna a koreai sziget-
tenger madárvilágában.

Hát még a szigeteket körülvevő tenger milyen gazdag és
minő érdekes életet rejt magában! A szigetek közötti zátortyok
tenger alatti gyönyörű szép s tropikusán buja növényzet képét mutatják
a kristálytiszta vízben. Csigák, kagylók és puhányok különböző
válfajai nagy számmal fordulnak elő.

Gyöngyökben olyan gazdag az ország, hogy alig van párja.
Az arany-, ezüst- és szénbányák pedig, a melyeket a legrégibb
időktől fogva aknáznak ki, valósággal kifogyhatatlanoknak látszanak.*

Korea gazdagságáról tudomása volt a két szomszédnak. Az
ország birtokáért folytonosan versenyző két birodalom közé beékelt
ország kifogyhatatlan kincseire mindkét szomszédnak a legrégibb
időktől kezdve fájt a foga, a kikhez újabb időkben az északi szom-
széd is csatlakozott, a „Falánk ragadozó". Nem csoda tehát, ha a
versengő szomszédok közé beékelt ország igyekezett minél inkább
visszalépni a velük való érintkezéstől és határait a lehetőségig meg-

*Azok a koreai utasok, akikkel mint Koreában élő európaiakkal Khinában, Japánban
vagy a Japán és Amerika nyugoti partja között közlekedő hajókon megismerkedtem,
túlnyomóan mérnökök és hivatalnokok voltak, akik Korea nagyszámú bányáiban voltak
alkalmazva. A mérnökök nagy száma is amellett tanúskodott, hogy a koreai bányák
nagyon számosak s meglehetősen jól jövedelmezők lehetnek.
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közelíthetetlenné tenni. Ebben a törekvésében segítségére volt a termé-
szet is. Nyugoti partját megvédte a tömérdek sziget, zátony és szikla,
a mely az anyaországnak mintegy előőrseiül szolgált. Az ország bel-
sejébe vezető folyók pedig olyan sekélyek, hogy azokon csak nagyon
kevéssé mélyen járó hajók hatolhattak fel.

Amilyen zárkózott volt az egész nemzet kifelé, éppen annyira
zárkózottak voltak maguk között, amennyiben szigorúan osztályozott
rétegekre volt osztva a társadalom. Ahogyan elszigetelték magát az
országot és a nemzetet más országoktól és nemzetektől, úgy elszige-
telték egymástól az egyes társadalmi-osztályokat is.

Jóllehet a lakosság egymástól élesen elválasztott kasztokra van
felosztva, ez a beosztás lényegesen eltér más nemzeteknek, például
a hinduk kasztrendszerétől. Mert míg ezeknél a kasztok közötti
válaszfalak a vallásukkal szoros összefüggésben állanak, itt a val-
lásnak a kasztokhoz semmi köze, mert itt a politikai viszonyok
hozták azokat létre. Az első kasztot a nemesség alkotja, az egykori
fejedelmek utódjai. A második kaszt a köznemesekből áll, a kik az
átmeneti osztályt alkotják a polgárok és nemesek között. Ebből az
osztályból kerülnek ki a kisebbrangú hivatalnokok, főképpen a
„khinai tolmácsok". Harmadik kaszt a polgárok osztálya: a vagyo-
nosabb kereskedők, iparosok és kézművesek csoportja. Negyedik kaszt
a lakosság zöme, földművesek, kisiparosok, vadászok, halászok stb.

Ezen négy kaszt után következik a „megvetettek osztálya", a
melyhez azok tartoznak, a kiket mesterségük folytán mintegy meg-
bélyegzetteknek tekintenek. Ehhez az osztályhoz, a mely felette áll
a jobbágyoknak és rabszolgáknak, tartoznak a mészárosok, hóhérok,
bőrrel dolgozók és a papok (!).

Ezen öt csoport után következik a lakosságnak egy része, a melyet
épp úg}̂  lehet jobbágyságnak, mint rabszolgáknak tekinteni. „Se
nem ökör, se nem ló", mondják róluk a koreaiak.

Az abszolutus hatalommal uralkodó császárnak személye szent
és sérthetetlen. A felségsértést, történt légyen az tettel, szóval, vagy
csak gondolatban, halállal büntetik. A király testét érinteni semmi
nemű körülmények közt nem szabad. A jelenlegi uralkodónak a

54*
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nagyapja tályog okozta betegség következtében halt meg, miután
a tályognak késsel való megnyitása a törvény értelmében lehetet-
len volt.

A királyt pazar fény veszi körül szöuli palotájában, a melyben
az uralkodóház többi tagjai is élnek. Csak a legritkább esetekben
hagyja el palotáját, a mely fontos eseményről a város lakosságát
már napokkal előbb értesítik. Ilyen alkalommal minden ajtót, abla-
kot elzárnak azokon az utczákon, amelyeken a menet végighalad:
az utczákon sorfalat alkotó lakók pedig letérdepelnek, kezükben
seprűvel és szemétlapáttal, az engedelmesség és alázatosság jelvé-
nyével. A díszes menet élén a „tigris lobogót" viszik, az országnak
s a hatalomnak jelvényét. A menetben két egymáshoz teljesen
hasonló palankint visznek, a melyek egyikében ül a „Hap-num-i,
a király, a másik pedig üres. Hogy melyikben ül ő felsége, a „Hap-
num", azt csak a három főminiszter tudja; a népnek fogalma
sincs róla. A „Tigrislobogó" után viszik az uralkodónak élet és
halál feletti uralmának jelvényeit: a fejszét, kardot és háromágú
szigonyt.

A koreai udvarban egy-két olyan szertartás van szokásban, a
melyek az európai udvarok egynémelyikében is divatban van. így
például megvan a lábmosás szokása, a mely abban áll, hogy a
királynő minden évben néhány nyolczvan éven felüli nőt fogad a
palotában és sajátkezűleg megvendégeli őket. Ha valami örvendetes
esemény éri az országot, az országnak mind a nyolcz kormányzó-
ságában a nyolczvan éven felüli öregeket megvendégelik. A királynő
személye iránti nagy tiszteletnek a kifejezése az a törvény, a mely
előírja, ha a királynő olyan állapotba jut, hogy ezáltal az ország-
nak leendő trónörökössel való megajándékozása van kilátásba helyezve,
akkor három hónaposnál fiatalabb állatot leölni az egész országban
nem szabad.

Úgy mint Khinában, Koreában is igen magas fokban van
kifejlődve a társulási vagy egyletet alkotó rendszer és a czéhalkotás.
Azon összetartás következtében, a melyly el az ugyan egy kormányzóság
lakosai egymás iránt viseltetnek, olyan idegennek tekintik a másik

!
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kormányzóság lakosait, mintha azok egész más világrészből valók
volnának; az ugyanegy kormányzóság különböző városainak lakói
viszont idegennek tartják a más városbelieket. A társulási vagy
összetartási ragaszkodás annyira megy, hogy valamely városnak
ugyanegy utczájában lakók szövetségre lépnek egymás között, a
másik utcza lakói pedig szintén külön szövetségre lépnek.

A czéhrendszer kultiválása túltesz a khinain. A legmagasabb
rangú hivatalnoktól kezdve le a legalsóbb rendű mészároslegényig
— a mészáros Koreában (úgy, mint Arábiában) a legutolsó ember-
osztályhoz tartozik — nincs ember, legyen az miniszter, kereskedő,
tudós, hajcsár, kuli vagy koldus, a ki ne tartoznék valamelyik czéhhez.

A legújabb időkig, tudniillik mielőtt még az országra nézve
áldásos eredményű japáni befolyás érvényesült s a mikor az ország-
utak helyenkint már kiépültek, sőt vasút is vezet az országon
keresztül, addig a teherhordók czéhe volt a legkifejlettebb és leg-
erősebb. Ez a czéh olyan jól szervezett és olyan hatalmas volt,
hogy számottevő tényező volt az egész királyságban. Valóságos
„status in statu "-t alkottak, a melynek főnöke halállal büntethette a czéh
tagjait. Ha a teherhordók czéhe kimondotta a strike-ot, tökéletesen
megszűnt mindennemű közlekedés, sőt pangott a kereskedelem is.

Hogy az alsórendű népnek ekkora befolyása volt és részben
van most is, az a közlekedési és kereskedelmi viszonyokon alapult.
Vasútnak Koreában a legutolsó évekig nyoma sem volt, az ország-
utak rendkívül ritkák voltak. Teherhordásra kivételesen használták a
barmot; ennélfogva az egész országban a közlekedés, főképpen a
teherszállítás emberek által történt és történik még ma is.

A főbb országutak s néhány parti város kivételével, szálló
vagy vendéglő nincs az egész országban. Nincs is rá szükség.
Az úton levő koreai ember beszállhat bármely házba és bármely
időben; mindenütt nyitott ajtókra talál és olyan vendégszeretetre,
a melynek nincs párja az egész világon. Az útrakelő szegényebb
sorsú koreai magával visz egy takarót meg egy zacskó rizst;
éjszakára ott száll meg, a hol az est utoléri, a rizsét pedig ott főzi
meg, a hol megéhezik.



AZ ELZÁRT ORSZÁGBÓL 431

Minthogy a koreaiak nagyon szeretik a mulatságot, különösen
a zenét és tánczot, — olyan értelemben tudniillik, hogy más muzsi-
káljon és más tánczoljon hozzá, — továbbá mert nagyon szeretik

VÁNDOR ÉNEKESNŐ (HÁTÁN A KALAPPAL).

a látványosságokat, az ország minden részében mindig járnak-kelnek
vándorzenészek, akrobaták, csepűrágók, jóslók, bűvészek.

Különös szerepet játszanak a vándortánczosnők. A mint Khi-
nában a legelismertebb szépségek és legkiválóbb énekesnők a Szu-
csou-tartománybeli leányok, Koreában a híres tánczosnők és éne-
kesnők Kang-ven-do-ból, Korea Svájczából származnak. Szép
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arczú, csinos teremtések, a kik hegyes hazájukból elindulnak az
országba szerencsét próbálni, nem vivén magukkal mást, mint
szép arczukat, szép hangjukat és kellemes modorukat, a mely
tulajdonságuk következtében tökéletesen azt a szerepet játszák
Koreában, mint a gésák Japánban. Énekelve és tánczolva vándo-
rolnak városról-városra; a hol neszét veszik valamely mulatságnak,
oda beállítanak mint tánczosnők és énekesnők, vagy mint kisegítők
a vendégek kiszolgálásában. Mindenütt szívesen látják és aránylag
jól is fizetik őket.

A zenén és tánczon kívül szenvedélyesen űzik a koreaiak a
kártyát és koczkát. Ezt azonban már személyesen végzik el. A kártya
és koczkajáték nagyon el van terjedve a társadalom minden réte-
gében. Még a katonaságnál sincs betiltva; sőt az őrségre kiküldött
őrszemeknek is szabad a koczkajáték azon logika alapján, hogy: „az
az őr, a ki koczkázik, az nem alszik; a ki nem alszik, az ébren
van; a ki ébren van, az vigyáz; ergo: az őr koczkázzék".

Említettük, hogy a kasztok közt fennálló válaszfalak nem a
vallás által előírt törvények alapján állanak fenn és hogy a vallás
terjesztői, a hit szolgái — a papok — Koreában olyan alacsony
fokon állanak, hogy a „megvetett osztályhoz" tartoznak. Míg a
szomszéd tartományokban, a khinaiaknál és japániaknál a szintén
alacsony fokon álló papságnak mégis csak van valami tekintélye,
Koreában tekintetbe sem vett, semmit sem respektált osztályt alkotnak.

A buddhizmus (koreai nyelven: Pul-csié), az uralkodó vallás,
de sok babonával felcziczomázva, a mint a koreaiak ősi, való-
színűleg sámánisztikus vallásának maradványa. Minden tárgy-
nak megvan a saját külön istene. így például van hegyisten, fák
istene, esőisten, kőisten, sőt konyhaisten is van, a kinek az oltárán
persze a legtöbbet áldoznak. A levegő tele van istenekkel, a kik
szüntelen ott lebegnek és ólálkódnak és csak azon törik fejüket,
hogy mimódon lehetne az embereknek minél többet ártani. Mert
a koreai istenek csak ritkán tesznek jót. Ártani az embereknek,
ez az istenek hivatása első sorban. A tengerről fúvó szél sem
egyéb, mint az istenek lélegzete. Valamennyi „isten" meg van tes-
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tesítve egy vagy más alakban. A bálványok faragásában nem nagyon
skrupulozusak. Egy emígy-amúgy összetákolt faalkotmány, a melyen
kis gömbalakú darab a fejet ábrázolja, nagyobb gömb a törzset,
ráerősítve két rövid czölöpre, megteszi a szolgálatot; kész az ,,isten".

Az ősök tisztelete olyan magasfokú, hogy sok tekintetben túl-
teszen a khinain is. A nők természetesen itt is ki vannak zárva
az „ősök kultuszából" ; az a fiúgyermekek előjoga. A magasrangú
nemesség három ősnek áldozhat; tudniillik apának, nagy- és déd-
apának; a gentry már csak két ősét imádhatja. A köznép csak az
apáig mehet vissza kegyeletének kifejezésében.

Vallási szertartásaikban is sok tekintetben hívek maradtak a
Khinából átültetett mintához és csak faji jellegüknek és tulajdon-
ságaiknak megfelelő részletekben tértek el attól. Jelenleg azonban
már éppen olyan megvetéssel tekintenek le a khinaiak vallására,
mint a milyen mélyen megvetik és mélyen maguk alatt állóknak
tartják magát a khinai nemzetet. Egyáltalában megvetettnek és szána-
lomra méltó félműnek tartanak mindent, a mi nem koreai: a japá-
niakat, az európaiakat, a keresztény vallást, a nyugoti tudományt,
holott minden intézményük khinai eredetű: a kormányrendszer, a
közigazgatás, a vallás, a tudomán}^ Míg saját nemzeti nyelvük és
tudományuk tökéletesen el van hanyagolva, a khinai nyelv, tudo-
mány és bölcselem ismerete a hivatalnoki rang eléréséhez elmarad-
hatatlan kellék.

A koreai nyelv írni és olvasni tudása még nehezebb tudo-
mány, mint a khinai nyelvé. Sajátságos, hogy míg a köznéphez
tartozó ember a saját szakmájába vágó dolgokat folyékonyán olvassa
és írja, egyetlen jelt sem tud kibetűzni más mesterségbe vágó
dolgokat leíró könyvből.

A hivatalnoki ranggal oly temérdek és magas fokú előny
lévén összekötve, legfőbb törekvése minden erre hivatottnak, sok
tanulmány és tudás által valamely hivatalra való képesítés meg-
szerzése. Ezért van, hogy az illetők ezen szándékuk kivitelében
óriási szorgalmat fejtenek ki. Nagy szorgalommal tanulnak éveken
keresztül, hogy a vizsgákat letehessék. A hivatal után való vágy
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olyan erős és olyan elterjedt, hogy nem ritkán öreg családapák, ősz
emberek is nekiadják magukat a tanulásnak.

Jóllehet köröskörül tenger mossa az országhatárait, azért mégsem
tengerész nemzet a koreai. Hajóik ugyanolyanok, a minőket már a
legrégibb korban is használtak; otromba, nehezen kormányozható
dzsunkák, görbe árboczokkal, bambuszvitorlákkal. A hajóköteleket
szalmából fonják, sőt a horgonylánczot is szalmakötélből csinálják.
Csónakjaik is otrombák, nehezek. A csónakokban nem evezőket
használnak, hanem hosszú farudakat, amelyekkel a csónakot tovább
tolják. Partjaikról nem igen merészkednek dzsunkákkal eltávozni,
miután alig ismerik a hajózási tudomány alapelemeit. A főirány
nem az „Észak", hanem a „Dél" (úgy, mint Khinában).

Mint mindenütt a világon, Koreában is legérdekesebb az —
ember. A koreai férfi magas, erős és nyúlánk. Az arcza széles,
a pofacsontok kiállók, az alsó állkapocs erős és hegyes. Az orr-
nyereg nagyon lapos, széles czimpákkal; a szem metszése ferde.*
A szemöldök sűrű, vastag; szakái és bajusz nagyon gyér, nagyon
soknál egészen hiányzik. Az arcz szine szennyessárga vagy búza-
szinű, csak a fiatalokon látható a halvány narancssárga szín. A.
száj széles, idomtalan, sárgás zománczú, erős fogakkal.

• Legfeltűnőbb a hajviseletük, amelyre igen sok gondot fordítanak
és a mely nagy szerepet játszik társadalmi életükben. A hajviselet
ugyanis már első tekintetre elárulja, hogy az illető férfi nős-e avagy
nőtlen, a mely két állapot közötti különbség a legnagyobb fontos-
ságú az illető férfiúra nézve. A nős férfi fekete, sűrű, vastag-

* A szemtekének ferde fekvése a (koreaiaknál, khinaiaknál és japániaknál) csak
látszólagos, miután a szemteke éppen úgy fekszik az üregében, mint akár a kaukázusi
fajnál; csupán a szemhéjaknak felfelé — a külső szemzug felé irányított sajátságos
metszése — tünteti fel ferdének. A „nagyszemű" európai szemtekéje sem nagyobb
a normálisnál, csak a szemhéjak nagyobb nyílása mutatja a szemeket nagyoknak.
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szálú haját kontyba köti a feje búbján, míg ellenben a nőtlen férfiak
a nősöktől való megkülönböztetésül nem kötik kontyba a hajukat,
hanem varkocsot viselnek. A köznépnél a konty csak lazán van össze-
kötve és jókora nagy, az úribb osztálynál azonban csak akkora,
mint az illető férfiúnak az ökle.
A konty fekete fátyollal van be-
borítva, a fátyol pedig szala-
gokkal van az áll alatt meg-
erősítve. A koreai varkocsa nem
azonos a khinaiak varkocsával.
Míg emezeknél minden férfi kivé-
tel nélkül hosszú, többnyire a
bokáig leérő varkocsban hordja
haját és gyakran álhajjal, lószőr-
rel vagy zsinórral toldja meg, a
tarkó körül pedig a hajat lebe-
retválja, a koreai nőtlen férfiak
a hajat megnövesztik az egész
koponyán, a varkocsuk pedig
csak a hát közepéig ér. Az ide-
gennel akárhányszor megtörté-
nik, hogy az ilyen varkocsot
viselő, halványsárga arczú, tel-
jesen szőrtelen arczú fiatal embert
hosszú fehérzubbonyában,leány-
nak tartja.*

A varkocs nagy szerepet
játszik a férfiú életében. A míg
nőtlen, addig nem szabad kontyot
viselnie és nem tartják férfiúnak.

A harminczöt-negyven éves nőtlen férfiút még gyermeknek tartják; bár-
mit elkövethet, a törvény nem vonja felelőségre, mert hiszen még csak

* A koreaiaknak ez a varkocsa éppen ugyanaz, mint amit a khinaiak hordtak a
mandzsu dinasztia uralomra jutása előtt.

55*
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„gyermek" ! A tizenkét-tizenhárom éves gyermeknek azonban, ha
megnősül, kontyba kötik a varkocsát és ettől a percztől kezdve férfiú.
Hivatalt nyerhet, résztvehet az öregek társaságában, és hatalmat
gyakorol a nálánál idősebb testvérbátyja fölött, ha az még nőtlen.

Az apa korlátlan hatalmú ura családjának; a gyermekei úgy-
szólván rabszolgái. Az apa és gyermekek közötti viszonyra jellemző

„IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS".

ez a koreai közmondás: „Négy dolog van a világon, a melytől
félni kell: a földrengés, a vihar, a tűz és az — apa". (Ez a köz-
mondás különben a japániaknál is megvan.)

Az anya azonban semmit sem számít a családban, a mint hogy a
nő a társadalomban sem számít. A köznépnél a nő a munkának nagy
részét is végzi. Állásukat jellemzi az, hogy nincs is nevük. A fiú
az anyjáról úgy beszél, mint apjának valamelyik nőcselédjéről.
A míg hajadon a nő, addig úgy nevezik, hogy: ennek meg ennek
a lánya; ha fiút szül, akkor: Izének az anyja.
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A férj az első idegen, a kit először lát szemtől szembe. Ezen
erkölcsóvó intézménynek aztán az a következménye, hogy a női
öngyilkosságok még Khinában és Japánban sem olyan gyakoriak,
mint Koreában.

Úgy a férfiak, mint a nők viselete meglehetősen furcsa. A teherhordó
munkás és az előkelő hivatalnok ugyanegy szabású és szinű ruhát visel.

Sajátságos tünemény, hogy Kelet-Ázsiának éppen a legtisz-
tátlanabb nemzete visel fehérszinű ruhát. Tekintettel azonban a
koreaiak határozott ellenszenvére minden iránt, a mi a vízzel, mosa-
kodással és testi tisztasággal valamely viszonyban áll, a fehér szín
csakhamar szenn}^es szürkére változik.

Az öltözet lényeges része a hosszú és bő ujjú felső kabát, a
mely szalagokkal van a testhez erősítve. A nadrág hosszú bugyogó,
a mely a bokánál le van kötve. A téli időszakban, a minő mérv-
ben fokozódik a hideg, éppen olyan mérvben gyarapodik a felöltők
száma is. A mint aztán tavaszszal a hőmérsék ismét emelkedik,
lassankint fogyni kezdenek az egymásra rakott ruharétegek is. Hogy
ezek között a legalsó réteg a hónapokig tartó szakadatlan viselés
következtében nem tartja meg eredeti fehér szinét és hogy nem
kifogástalan illatú, az természetes.

Legfőbb fényűzésük a kalap. Mint említettük, a férfiak kontyba
kötik a hajukat a fejük búbján és a kontyot fekete fátyollal vonják
be. Erre a fátyolra jön a kalap. A rizsszalmából vagy lószőrből
készült kalap karimája rendkívül széles; néha másfél méter átmé-
rőjű, míg ellenben a fejborító rész csak éppen akkora, a mennyi
a konty befedésére szükséges. Úgy mint a fátyolt, a kalapot is
hosszú fehér szalagokkal kötik meg az álluk alatt.

A női viselet szintén nagyon szokatlan és a legnagyobb mér-
tékben demokratikus. Tudniillik minden korban és rangban ugyanaz.
Rendesen több szoknyát viselnek egymás fölött, különböző hosszú-
ságban. Míg az elsőt közvetlen a mell alatt kötik meg, a legfelsőt
ennél sokkal mélyebben, a csípőkön kötik fel és hosszú uszályban
húzzák maguk után. A test felső részét rövid ing fedi, mely a mell
alsó részét meztelenül hagyja.



438 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

A nők is nagy gondot fordítanak a hajukra és fantasztikus ala-
kokat formálnak a rendesen dús hajzatból. Ha a saját hajzatból
nem telik, álhajat, posztódarabokat vesznek kisegítőül, minek követ-
keztében hajviseletük otromba, nehézkes és lényegesen különbözik
úgy a khinai nők simára lefésült, komoly hajviseletétől, még inkább
pedig a különben is hasonlíthatatlanul kellemesebb japáni nők bizarr,
de mégis kellemes és ízléses hajviseletétől.

TIZ MAGYAR KORONA KOREAI REZPÉNZBEN.

Építkezésük rendkívül szegényes és kezdetleges. A munkás-
osztály és a köznép házai nyomorult viskók. Szobáik oly alacso-
nyak, hogy csak mélyen meghajolva lehet belépni vagy bennük
járni. Ha az ember négykézláb bemászik a szobába (az ajtók
ugyanis olyan alacsonyak, hogy csak ilyen módon lehet bejutni).
a fojtó füstön kívül, amelyet a rosszul égetett faszénnel készí-
tett tüzelőszer áraszt el, leírhatatlan ocsmány bűz csapja meg a
belépő orrát.

Üveges ablak még a gazdagoknál is ritkaság. Üveg helyett
olajos papirt vagy selymet használnak. Az üveg tudniillik rendkívül
drága. Az üres sörös és boros palaczkokat, melyeket itt-ott össze-
vásároltak, dísztárgyanként alkalmazzák lakásaikban. Szép, fehér
nagyobbszerű orvosságos üveget olyan becsben tartanak, mint pél-
dául mi egy szaczuma vázát vagy kiu-kiangi korsót. A hajónkat meg-
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látogató mandarinok rendesen a legboldogabb hangulatban távoztak
el hajónkról. Tudniillik mindnyájan egy-egy pezsgős üveget szoron-
gattak a mellükön; persze üresen.

Az evésben túltesznek a khinaiakon is; megesznek mindent
és bármikor. A mit a koreai naphosszában képes megenni, az hihe-
tetlen. Minden ünnepük és ünnepélyük, szertartásuk és mulatságuk
legfőképpen evésből áll.

A „BIMBÓ MEG A „BOGÁR"

A munkásosztálynál és a köznépnél legfőbb étel a rizs, a
melyből a koreai bámulatos mennyiségűt tud elfogyasztani. Három-
négy liter a napi porczió, de ha van, megeszik három-négyszer
annyit. Egynéhányszor láttam, hogy egy. koreai a szájához emelt
egy nagy tálat, a melynek tartalmát két-három literre becsültem és
nem vette el onnan addig, a míg a pálczikákkal egyetlen szem
rizst tudott összekaparni a tálban. Láttam, mikor az anya ölébe
vette a gyermeket és elkezdte tömni rizszsel, addig, míg a hüvely-
kével kellett utána segíteni; akkor aztán megpaskolta a gyermek
gyomrát, hogy még egy porcziót tömhessen belé.
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, Sajátságos szokásokkal van összekötve temetési szertartásuk.
A viaszszal és mészszel légmentesen elzárt koporsóba helyezett
elhunytat hónapokig tartják a házban. A gazdagoknál valamelyik
szobában, a köznépnél az udvaron vagy a tornáczon. — Az
elhunytat csak a koporsó közelében szabad siratni, de itt három-

AZ ŐSÖK TISZTELETÉRE EMELT EMLÉKMŰVEK.

szor-négyszer napjában. A keserű bánatnak és a gyászolásnak másutt
vagy többször, akár kevesebbszer való kifejezését a törvény nem
engedi meg senkinek. A koporsóra minden reggel ételeket raknak,
ezeket azonban a bús gyászoló eszi meg keserű könyűk között.

Korea történetével behatóbban foglalkozni, messze túl menne ezen
sorok határain. Történetében azonban van egy-két mozzanat, a
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melyeknek megemlítését érdekes voltuknál fogva helyén valónak
tartjuk. így például középkori történetében van egy időszak, a mely
— bár hihetetlennek hangzik, de történeti tény — némi összefüg-
gésben áll Magyarország történetével. Tudniillik: ugyanaz az ellenség,
a mely a tizenharmadik század elején hordáival elárasztotta Koreát
a Tátong folyó partján, ugyanaz az ellenség csaknem ugyanabban
az évtizedben pusztított — a Kárpátok tövében és a Tisza partján.

Ez a közös ellenség — a hatalmas mongol hadsereg volt, a
mely Dzsingisz-Khán (Tamudzsin) főparancsnoksága alatt alakult és
Mongoliából indult ki a világ meghódítására. Azon Dzsingisz-Khán
alatt, a kinek hadserege és hódítási területének nagysága messze
fölülmúlja Nagy Sándor és Napóleon hódításait és hadseregeit, a
ki két évtized alatt meghódította Ázsiát és Európa felét, a ki rövid
átvonulása alatt valamely tartományon néptelenebbé tette azt, mint
évekig dúló ellenség vagy dögvész.

Nem érdektelen körülmény talán, hogy ez a Dzsingisz-Khán,
a ki mongol-tatár eredetű volt, „némely ábrándozásra hajlandó
japáni történetíró szerint — japáni volt. Amint Horváth István
kimutatta, hogy Ádám magyar ember volt, azonképen a legújabb
hadi dicsőségek mámorában a japáni történetírók nem tudják a
legnagyobb világhódítót másnak elképzelni, mint japáni származá-
súnak. Dzsingisz-Khánnak nagyon jól ismerjük az egész geneolo-
giáját". (Cholnoky.)

Mindenesetre érdekes mireánk nézve, hogy ugyanaz az ellenség,
a mely átlépte a khinai falat és elárasztotta Koreát, ugyanaz az
ellenség néhány évvel később Magyarországot is a végpusztulás
határáig vitte.

Koreának a neve azonban csak a XVI. század közepe táján
jutott el először Európába Marco Polo által, a ki hosszabb ideig
tartózkodott Khinában, Korea szomszédságában. Néhány évvel később
a portugálusok is hoztak híreket Koreáról. Különben is ismét a
portugálusok voltak az első európaiak a Sárga-tengeren és ők voltak
azok, a kiket a japániak először láttak „tüzet és villámot okádni".

Érdekes körülmények között léptek először érintkezésbe Koreával
Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. , , 5 6
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a hollandusok. Ugyanis 1627-ben történt, hogy egy hollandiai hajó
a Sárga-tenger viharjai által megtépve, Korea sziklás partjaira vető-
dött és hajótörést szenvedett. A partra menekülő hollandusok szörnyű
bámulatot keltettek a parton összegyűlt benszülöttekben. Először
láttak európaiakat. A koreaiak nagy örömmel, csaknem ujongva
fogadták a „fehér vadakat", mint a hogyan például egy fekete nép-
törzs a csendes-óceáni szigetek valamelyikén örvend, ha ártalmat-
lanná tett „Paheka Maorit "-t (fehérbőrűt) sikerült hatalmába ejteni.

A partra vetődött hollandusokat nem bántották; sőt ellenkezőleg,
nagyon megbecsülték őket. Úgy tekintették őket, mint valami játék-
szert, vagy akár megszelídített medvebocsot. Bámulták a fehér
bőrüket, a szakálukat, furcsa beszédüket, „nevetséges ruházatukat"
és „irtózatosan nagy orrukat". (Jusson eszünkbe, hogy a koreaiak
varkocsot viselő, ferdeszemű, czitromsárga- szinű, szakáltalan és
bajusztalan emberek, a hol a férfiak is hosszú szoknyát viselnek

. és nekik van a legpiszébb orruk a világon.)

A hajótörött hollandusoknak nagyobb része elpusztult a fog-
ságnak már első éveiben; a három megmaradott közül kettő mint-
egy tíz esztendővel később elesett a koreaiaknak a mandzsuk
ellen vívott csatájában. John Wetterré, az egyetlen megmaradott
hollandus azonban teljes huszonhét évig maradt a koreaiak fogságában.

Wetterré fogságának huszonhatodik évében ismét hajótörés
történt a koreai partokon; sajátságos véletlen folytán ismét hollandiai
hajó került zátonyra. (Nem annyira a véletlen folytán, mint inkább
azon körülményből kifolyólag, hogj^ azon időben a hollandusok
voltak a mai — angolok; az óceánokon járó hajó legtöbbje tehát
hollandiai volt). A hajó, a háromárboezos „Sparwehr", az utazá-
sairól akkori időkben híres Hammel Henrik tulajdona volt. A koreaiak
persze rögtön elfogták a partra menekülőket, a kiknek sehogy-
sem akarták elhinni, hogy ők „hollandiai állampolgárok", hanem
déli vadaknak tartották őket. Miért is hitték volna el nekik, hogy
ők hollandusok, mikor azt akárki mondhatja. Különben pedig majd
rájönnek a „turpiszságukra"; eszökbe jutott, hogy van nekik a
fővárosban egy saját külön hollandiaijuk, majd szembesítik őket azzal.
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A harminczkét hollandiait a fővárosba vitték, Szöulba. Az ide-
genek természetesen óriási feltűnést keltettek a falvakban és váro-
sokban, a melyeken átvonultak. Ezrekre menő tömeg kisérte útjukon,
nem tudván betelni a látványnyal. Leginkább a szőke meg a veres
szakái, különösen pedig az irtózatos nagyságú orr volt az a csodá-
latos dolog, a mi a „fehér vadakon" feltűnt. Általános volt a koreaiak
között az a hiedelem, hogy a fehérek „felgyűrik az orrukat, ha
isznak vagy esznek." Nem csoda: „a kaukázusi orr először töltötte
el bámulattal a turáni pisze fajt."

1653-ban, október 23-án szembesítették Hammel Henrik embereit
Wetterrével. A huszonhatéves fogságban megőszült és tökéletesen
elkoreaiasodott Wetterré képzelhető örömmel ismerte fel szélesvállú,
nagyszakállú honfitársait, a kiknek viszont hihetetlennek tetszett,
hogy az előttük álló, örömében őrjöngő, borzasztó külsejű alak
honfitársuk legyen.

Wetterré egy évvel később meghalt. Honfitársai azonban még
tizennégy évig maradtak fogságban, míg végre bámulatos véletlen
folytán sikerült megmenekülniök. Tudniillik egy őrizetlen napon
sikerült a tengerpartot elérniök. Átmásztak a várost bekerítő falon s
hatalmukba kerítettek egy véletlenül ott horgonyzó koreai dzsunkát.
Ennek árboczára felvonták a hollandus lobogót, a melyet a hajótörés
alkalmával megmentettek és a melyet tizennégyéves fogságuk alatt
ereklyeként rejtegettek s átvitorláztak a japáni partokra, Nagazakiba,
a hol éppen jelen volt az a hollandiai hajó, a mely évenkint meg-
tette útját egyszer Batavia és Nagazaki között. 1668-ban, tizenhét
évi távollét után érkeztek meg hazájukba, Hollandiába.

Koreáról hozott híreiket bámulattal hallgatták és nagyon kétel-
kedtek azok valódiságában. Csakugyan meseszerűleg hangzó elbeszé-
léseik és tudósításaik a még csak hírből és névről is alig ismert
távoli ország sajátságos népéről, ezeknek furcsa szokásaikról annál
is inkább hihetetlennek tűntek fel, miután abban az időben, a fel-
fedezések korszakában, a messze földekről és exotikus tartomá-
nyokból hazatérő tengerészek túlzott és fantasztikus meséi által az
utazók elbeszélésébe vetett bizalom nagyon meg volt ingatva.

56*
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Mindazonáltal a Hammel Henrik írásban is megörökített köz-
leményei * voltak a legelsők, a melyek Koreáról először tesznek
közvetlen említést.

Az első keresztény misszionárius, a ki 1783-ban jelent meg
Koreában, maga Senguni volt, Korea követe a pekingi udvarnál,
a ki ott a keresztény vallásra tért át. 1791-ben már négyezer
keresztény koreai volt Koreában, és midőn néhány évvel később
megjelent az igazi első misszionárius, a portugálus Jean dos Reme-
dios, nemsokára megvolt az első mártír is, kit nemsokára sok
ezer meg ezer más követett. .

A kínzások és mészárlások azonban nem riasztották vissza a
misszionáriusokat Koreától. Az 1839.-Í kereszténymészárlások után
nemsokára ismét tizenkét franczia misszionárius lopózott be az országba
Berneux püspök vezetése alatt.

Ez a Berneux püspök volt az, a ki Korea legújabb történetében,
a döntő mozgalomhoz adta meg az indító okot. Ugyanis 1853-ban
Khina az Amur folyó és a Tyumen közötti részt, — a mely terület.
Koreának északi részével határos — átengedte az oroszoknak"
(éppen olyan esztelenül, a mint később, 1895-ben átengedte az
oroszoknak Liau-tung félszigetet). A koreaiakra igen kedvezőtlent
volt a határcsere, miután már előbbi tapasztalataikból kedvesebb
szomszédnak tartották a „Nyugoti sárkányt" (Kinát), mint a „Falánk
Ragadozót" (Oroszországot).

A nyugtalanság fokozódott azáltal is, hogy nem sokkal az
átengedés után több ízben orosz hadihajók jelentek meg Korea keleti
partjain, a mely körülmény éppenséggel nem felelt meg a minden
idegentől annyira irtózó koreaiaknak. Ugyanezen időben mozgalmas
és válságos idők állottak be a kelet-ázsiai tartományokban. Ezek
között az volt a legnagyobb fontosságú esemény, hogy 1860-ban

* Narrative of an Unlucky Voyage and Imprisonment in Corea, 1653—1667,.
by Hendrik Hammel.
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a francziák és angolok bevették Pekinget. A khinai császár Korea
felé menekült, a minek hírére viszont Korea királya rémült meg.
(A „Központi Birodalom ura és a Nap öcscse" még mint vendég
sem volt kedves a koreai udvarnak.) Eközben Oroszország folyton
hódított kelet felé; Japánt pedig folyton zaklatták az amerikaiak és
angolok. Szóval: forrongott az egész „Szélső-Kelet". Nem csoda
tehát, ha a már annyiszor megtépett félsziget, a melyben ezenkívül
belháborúk dúltak, a legnagyobb nyugtalanságban volt. Ekkor betető-
zésül egy hatalmas orosz hadihajó jelent meg Korea partjain.
A szalmaszálba is kapaszkodó koreai kormány Berneux püspököt
kérte fel közvetítőül és megígérte neki, hogy szabad tért engednek
neki térítési munkáiban, ha kieszközli, hogy az orosz hadihajó
vonuljon vissza a partoktól. Berneux püspök azonban nem vállalta
el a közvetítést, azt hozván fel indokul, hogy ő sem születésre,
„sem pedig vallásra" nézve nem azonos az oroszokkal, ő tehát
nem tehet semmit.

A kérelem megtagadása által felháborodott koreai kormány
kiadta a parancsot a keresztények lemészárlására. Az egy évvel
később felvett számítások szerint nem kevesebb, mint tízezer ember
vesztette életét a mészárlásokban. A misszionáriusok közül is csak
háromnak sikerült megmenekülni a kivégzések elől.

A pekingi „Charges d'Affaires" elégtételt kért a koreai kor-
mánytól, a mely azonban a felhívásra nem is válaszolt. Tehát
büntetés és bosszú! A megbosszulás és megbüntetés végrehajtá-
sával Rosé tengernagyot — a kelet-ázsiai vizeken czirkáló franczia
flotta parancsnokát — bízták meg, ki 1866-ban indult el nyolcz
hajóból álló flottájával Csi-fuból Korea felé.

Néhány eredménytelen támadás után Rosé tengernagy tökéletes
kudarczot vallott s nyolcz nappal elindulása után váratlanul meg-
jelent Csi-fu kikötőjében, a tien-czini, pekingi és sang-hai-i európaiak
legnagyobb bámulatára és a francziáknak nem nagy dicsőségére.

Magától értetődik, hogy a koreaiak végtelen örömmel és büszke-
séggel voltak eltelve a nem remélt győzelem következtében. A fiatal
király felajánlotta segítségét a khinai császárnak az európaiak kiűzé-
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sére a „Központi Birodalomból", a mit a khinai császár nem foga-
dott el — egyelőre.

Még a győzelmi mámor alatt egy másik hadihajó megjelenése
ijesztette meg a koreaiakat. Tudniillik egy amerikai hadihajó jött

TÉLI TÁJKÉP A FŐVÁROS KÖRNYÉKEK.

számon kérni Koreától, hogy mi is történt avval a bizonyos — „General
Sherman" hajóval?

A kérdéses „General Sherman" ugyanis békés természetű keres-
kedelmi hajó volt, a mely a khinai partokról átvitorlázott a közeli
Koreába, üzleti szándékkal. Az amerikai sóner véletlenül a Ta-tong
folyóba tévedt, olyan vidékre, a melyen még európait (vagy amerikait)
talán még sohasem láttak ugyan, de azért határtalanul gyűlölték
őket. A folyóba tévedt hajót megtámadták, szétrombolták, a legény-
séget pedig — néhány ember kivételével — legyilkolták.

Ezt a gyilkosságot megbüntetendő jelent meg a „Wachusett",
a fentemlített amerikai hadihajó, Csemulpo kikötőjében. A kérdőre
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vont kormányzó azzal mentette magát, hogy a gyilkosság — „téve-
désen alapszik", a mennyiben a Ta-tong part lakossága azt az
amerikai sónert — „franczia hajónak" tartotta, és mint ilyet joga
volt azt megtámadni. Hogy le is győzték azt a francziának tartott
hajót, az nem a koreaiak dolga, mert hát: „c'est la guerre". Ellenben
melegen ajánlják a „Wachusett" parancsnokának, hogy haladék-
talanul hagyja el a partokat, mert máskülönben nincs kizárva, hogy
nem jut-e a „Wachusett" is a — „General Sherman" sorsára.

SZÖUL NYUGOTI KAPUJA.

A „Wachusett" parancsnoka — nem lévén ellátva további rende-
letekkel — nem tehetett mást, mint hogy visszavonuljon.

Az észak-amerikai Egyesült-Államok azonban nem hagyták
annyiban a dolgot és nemsokára megjelent a partokon a kelet-ázsiai
amerikai flotta Rodgers tengernagy parancsnoksága alatt. Tökéletes
munkát azonban ő sem végezhetett. Már csaknem az ország fő-
városáig, Szöulig, jutott a szárazföldre kitett csapataival, a midőn
hirtelen, csaknem a megostromlandó falak alól, visszahívták Tien-
czinbe, Khinába, a hol időközben lázongás tört ki, az ott élő euró-
paiak és amerikaiak ellen. A koreaiak tehát ismét ép bőrrel mene-
kültek ki és megmaradtak tovább is „Elzárt ország"-nak.



448 GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

A mi az európaiaknak és amerikaiaknak sem fegyverrel, sem
politikával nem sikerült, tudniillik az, hogy Koreának legalább egy-
két kikötőjével kereskedelmi szerződést kössenek, az sikerült végre
a japániaknak 1875-ben.

Ebben az évben ugyanis egy japáni hajó kötött ki a Hán folyó
torkolatában. Ezúttal először történt, hogy japáni részről modern
hatalmas pánczélos hajót láttak a koreai partokon. A bennszülöttek

CSEMULPO VIDÉKE.

csakugyan tévedésbe ejtettek általa; azt hitték, hogy amerikai;
megtámadták tehát és a legénység nagy részét legyilkolták.

A megbosszulásra kiküldött japán flotta azonban hamarosan
megmutatta az „oroszlán karmokat", a melyek három évtizeddel
később bámulatba ejtették az egész világot. A flotta legénységének
parancsnoka ugyanis — Küroda tábornok — olyan szerencsés
pozíciókat küzdött ki Szöulig, a fővárosig, előnyomuló csapataival,
hogy a megszorult koreai kormány tanácsosnak látta a japáni tábornok
követeléseinek eleget tenni. Küroda feladata abban állott, hogy
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kereskedelmi szerződést, letelepedési engedélyt nyerjen Koreának
egyes kikötőire. Fusan kikötője volt az első város, a melyet erre
a czélra megnyertek és nemsokára az északon fekvő Gensan várost
is megkapták.

CSEMULPO ELSŐ KIKÖTŐJE.

Hogy az' eseményeknek elejét ne vegyük, azaz mielőtt rátér-
nünk azokra a viszonyokra, a melyet a japániak óriási horderejű
szereplése Kelet-Ázsiában létrehozott, térjünk vissza azon időpontra,
a mikor mi a ,,Zrinyi"-vel jártunk Koreában.*

Ausztria-Magyarország és Korea között a kilenczvenes évek

* Kelet-Ázsia mai viszonyaival bővebben "fogunk foglalkozni az V. kötetben, a
mikor utazásunk folyamán Japánt, Mandzsúriát és Szibiriát fogjuk érinteni.

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 57
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elején történt az első közvetlen érintkezés. Ekkor jelent meg
az első hadihajó — a Kittel Vladimir fregatt-kapitány parancsnok-
sága alatt álló „Zrinyi"-korvetta — Csemulpo kikötőjében. Kelet-
Ázsia partjaira és a Khinai-birodalom nagyobb folyóira kiterjedő
expedíciónknak az volt a föladata, hogy szerződésre lépjünk a
Jang-cze-kiang és Min-ho mentén fekvő városok fontosabbjaival és

SZÖUL FŐÚTJA (AZ OROSZ-JAPÁN HÁBORÚ UTÁN).

főképpen, hogy megkössük ,,a barátságot és kereskedelmi össze-
köttetést" Koreával.

Parancsnokunk a tisztikar egy részével Szöulba ment, a hol
érintkezésbe lépett az illető kormányférfiakkal. A külügyminisztérium
tagjai, névszerint: Min-Csong-Mak miniszterelnök, I-Hon-Cson-Yong
és Nam-Csong-Csol alelnökök, tovább I-Csung-Ha és Kim-Sha-Csol
főtanácsosok legünnepélyesebb módon fogadták küldöttségünket és
kifejezték, hogy ,,ő felsége Korea császára, Li-Hui, büszkeséggel és
örömmel lép szerződésre a hatalmas nyugoti állammal (Ausztria-
Magyarországgal), de legnagyobb sajnálatára nem bocsátkozhatik
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most semminemű külügyi dolgokba, tekintettel a szigorúan előírt
udvari etiquettere, a melyet a jelenlegi gyász előír". (Ugyanis éppen
ottlétünk alkalmával temették el a királynak több hónappal ezelőtt
elhalt édesanyját.)

A szerződés azonban egy évvel később véglegesen megköttetett

A KOREAI NEGYED CSEMULPOBAM.

Ferencz Ferdinánd trónörökös által, a ki földkörüli útja alkalmával az
„Erzsébet császárné és királyné" nevű pánczélos hajónkon meg-
látogatta Koreát, hogy az általunk megindított egyezséget véglegesen
megkösse. — — —

A csemulpói kikötőben horgonyzó amerikai, orosz, német,
khinai és japáni hajók is nagy vendégszeretettel fogadtak bennünket.
A csemulpói kikötőben horgonyzó hajók között sokkal inkább helyén
van a kölcsönös figyelem és udvariasság mint másutt, mivel a
hajók itt jobban egymásra vannak utalva, mint más kikötőben.

Jóllehet a kikötőnek minden zuga pontosan föl van mérve
57*
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(a mi nagyrészt a — japániaknak köszönhető), azért a kikötő a
hajózásra nézve sok tekintetben annyira kedvezőtlen, hogy a hajók-
nak a parttól nagyon messzire kell horgonyt vetni. A rejtett záto-
nyokon és szirteken kívül legyőzhetetlen akadály a közelebb jutás-
ban az apály és dagály vízállása között fennálló óriási különbség.
A Koreától nyugotra fekvő három tenger-öbölben dagály alkalmával a

CSEMULPO KOREAI NEGYEDÉNEK FŐUTCZÁJA.

víz annyira megdagad, hogy eláraszt mindent, az apály alkalmával pedig
annyira leapad, azaz olyan messzire visszahúzódik a parttól, hogy
mértföldnyi széles területek maradnak egészen szárazon. A partok
közelébe hatolt apró koreai, khinai és japáni dzsunkák nagyon furcsa
benyomást keltenek ilyenkor. A rengeteg széles hasú vizijáró művek,
a melyeknek eleje és hátulja — az orr meg a tat — merészen
felkunkorodik és a melyeknek ferdén álló árboczai, meg a mi fel-
húzható bambusz-függönyeinkre emlékeztető vitorlái különben is
exotikus képet adnak, apály alkalmával úgy feküsznek a szárazon
maradt kikötő iszapjában, mint valami özönvízelőtti otromba állatok.
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A mélyjáratú hajók azonban, — hadi és kereskedelmi hajók
egyaránt — nagyon messzire horgonyoznak, mondhatni künn a nyilt
tengeren; és mert ennek következtében a parttal való érintkezés
nehéz, a künn horgonyzó hajók sok tekintetben egymásra vannak utalva.

A naponkint kétszer váltakozó apály és dagály közötti különb-
ség csaknem páratlan nagy. Ott, hol déli 12 órakor 8—10 méter
mély a tenger, ott két—három órával később gyalog lehet járni a
ragadós iszapban. Az apály beáltával kis hegyek tűnnek elő, a
melyeket a dagály később ismét ellep. Hogy az időhöz kötött csónak-
közlekedés mennyi kellemetlenséggel van összekötve, az képzelhető.
Ott tartózkodásunk alkalmával többször történt meg, hogy a városba
evező csónakjainkat olyan helyen érte utói az apály — például
valamely dombocska tetején — a hol már a kezdődő apály éreztette
az erejét és a csónak szárazon maradt. Miután az apály hat óráig
tart, a dagály is hat óráig növekszik, a csónak • pedig mindjárt az
apály kezdetén „hoppon" maradt, mégpedig olyan helyen, a melyen
csak a teljes dagály emelte ismét magával, ennek következtében
megtörtént az, hogy csónakunk a hajó és a part közt megtett útján
kívül még tizenkét órát vesztegelt valamely dombocska tetején.

\ Az a Csemulpo, a mely ma — egy-két évvel a sokat emle-
getett orosz-japáni háború után — egyik tekintélyes góczpontja a
kelet-ázsiai árú- és személyforgalomnak és a melyben ma jelentékeny
számmal élnek európaiak és amerikaiak, a kiknek már előkelő szállók és
clubok állnak rendelkezésükre, a mi időnkben olyan jelentéktelen és
éppenséggel nem számottevő, sőt igazán nyomorúságos kis koreai
falu volt, a melynek az ország belsejében fekvő többi falu fölött
csak az az előnye volt, hogy a kikötője, tehát a kapuja volt Szöul-
nak, az ország fővárosának. A falut három domb határolja és ez a
három domb ugyanannyi egymástól teljesen elkülönített „város-
résznek" volt az alapja; ugyanis a koreaiak egészen elkülönítve
éltek a khinaiaktól, a japániak pedig mind a kettőtől.

Jóllehet az előzetesen meglátogatott khinai városok és falvak
éppenséggel nem kényeztették el a követeléseinket, azért Csemulpo-
nak mégis meglepő hatása volt reánk. A parton ődöngő kikötői
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munkások, teherhordók, sámpánosok éppen olyan furcsa és bizarr
látványt nyújtottak, mint azok az előkelő hivatalnokok, a kikkel
érintkezésbe léptünk. Csoszönnben ugyanis — a hogyan a koreaiak
Koreát nevezik — minden tekintetben a demokráczia uralkodik, de
legdemokratikusabb intézményük a — viseletük. Úr és paraszt,
miniszter és kuli tökéletesen egyformán öltözködik. Az utczákon, a
kikötőben, vagy a miniszteri hivatalokban látott férfiak ugyan-
azt a szinű és szabású ruhát viselték; a hosszú fehér kaftánt,
a rendkívül bő és a bokánál bekötött bugyogót, idomtalan nagy
czipőket, a rengeteg karimájú kalapot, a fejbúbján a parányi konty-
fedővel. Úrnak és parasztnak szalag lóg le a kalapjáról és valameny-
nyien a rendkívül hosszúszárú és gyűszűnyi apró pipával a szájukban.

Az utczákon feneketlen a ragadós sár, a mely nem annyira
vendégmarasztó, mint inkább czipőlehúzó. Helyenként jóval bokán
felül gázoltunk benne, miközben élénken visszaemlékeztünk a Pei-Ho
folyó két torkolati városára: Ta-kura és Tong-kura, a hol megtörtént
egynéhányunkkal, — köztük velem is, — hogy a szó szoros értelmé-
ben belemerültünk a sárba s nem moczczanhattunk, a míg ki nem
segítettek a térden felül érő sárból.

A házak a legnyomorultabb sár- és szalmaviskók; az előttük
heverő szenny felülmúlja a faluvégi szemétdombokat és a belőlük
kipárolgó rettenetes bűzre, megszégyenülve érezték magukat Khina
bármely városának a legrondább utczájából maradt emlékeink. Nekem
a legtöbb jutott ki ebből az — illatból, még pedig nem — protectio
folytán, hanem azért, mert — orvos vagyok. Csemulpóban ugyanis
megismerkedtünk egy ott élő misszionáriussal, a már említett páter
Wilhelmmel. Ez a misszionárius főképpen a gyógyítás terén kifejtett
áldásos működésével nyerte meg a legnagyobb mértékben a benn-
szülöttek vonzalmát; a gyógyítás volt az ő speciálistasága. Már
most képzelhető, mennyire „kiaknázta" ez a derék ember az én
orvosi szaktudományomat, a mikor kijelentettem neki, hogy haj-
landó vagyok valamennyi betegét gyógyítani, operálni, kötözgetni,
stb. Páter Wilhelm szavamnál fogott s ennélfogva naphosszant baran-
goltunk Csemulpo utczáin, meg a szomszédos falvakban.



AZ ELZÁRT ORSZÁG 455

így kerültem tehát szoros érintkezésbe a koreaiakkal s ezért
jutott nekem legtöbb a specificus koreai bűzből. Igazán, nem
volt nagy gyönyörűségem benne; a koreaiak háza tényleg roppant

K O R E A I N Ő AZ U T C Z Á N . .. • • : -

piszkos és bűzös. A lakásoknak ugyanis a szűk és alacsony
ajtó jóformán az egyetlen számbavehető nyílása. Az egy-két
szobából álló lakásban néha nyolcz-tiz embert találtam, néha
többet is. Az embereken kívül a háziállatokat, disznót, kutyát,
majorságot. Tüzelőanyagnak nem fát, hanem az állati excremen-
tumokat használják; a házi „istenek" oltárán néhány füstölgő olaj-
mécses égett, a konyhában rendesen valami boszorkány-kotyvalék
párolgott, a piszkos bőrrongyon egy-két beteg ember feküdt; a
fürdőt, mosakodást ezek az emberek hírből sem ismerik, a ruhá-
jukat sohasem vetik le, hanem addig viselik — éjjel-nappal — a
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míg lerongyolódik róluk. — Nos, már most képzelhető az az illat,
a mely minket a belépéskor fogadott. Túlzás nélkül merem mon-
dani, hogy igen sokszor émelygő gyomorral s a hányingerrel küzdve
rohantam el a megvizsgálandó beteg mellől s hogy igen sok helyen
menten megfordultam, a mint a nagyon alacsony szobába belépni
óhajtván, a fejemet bedugtam.

KOREAI NOK NEMZETI VISELETE.

S mégis nagyon hálás voltam és vagyok érte a felejthetetlen
emlékű, jóságos papnak, hogy ezen emberséges útjaira magával vitt,
a mely szolgálat háromszoros jótéteménynyel járt. Mindenekelőtt
javára vált a szegény beteg embernek, a kinek a baján jól felszerelt
orvos segített tanácscsal, kötszerekkel s orvossággal; hasznára vált
a misszionáriusnak, a kinek küzdelmes és nehéz helyzetében meg
feladatában nagyon előnyére vált a szakember által nyújtott eny-
hülésből reá háramló háládatosság s hasznomra vált nekem, mert
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részben közvetlen érintkezésből ismerkedhettem meg az exotikus
nemzettel s mert igen sokat tanultam felőlük munka közben az
őket jól ismerő térítőtől.

Csak az asszonynépséggel nem ismerkedhettem meg; ezeket
nagyon szorgosan dugdossák el, az idegenek szeme elől.* Pedig
igazán felesleges munka; az a néhány koreai nő — asszony és

A KI MINDENÜTT BAJOS.

leány — a kit mégis megláthattam, éppenséggel nem rendelkezett
olyan tulajdonságok fölött, hogy valami nagy okuk lett volna
őket félteni tőlünk. Bizony rútak voltak szegények. Sokkal rútab-
bak, mint a khinai nők, a viseletük pedig esetlenekké s idomtala-
nokká teszi őket. Hanem azért a gyermekek — úgy mint min-

* Utolsó időkben ebben a tekintetben már nem olyan aggodalmasak s az asz-
szonyaik gyakrabban láthatók a nyilvánosságban, a mint azt az ide mellékelt fény-
képek is tanúsítják. A mi időnkben azonban ritkaság volt az asszony az utczán.

Dr. Gáspár F,: A föld körül. IV. , 5 8
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denütt az egész föld kerekségén — Koreában is bájos lények.
A hónapok óta lerakodó piszok és szenny alól kimosolygott az ártat-
lan gyermeki bájosság.

A köznép feltűnő módon csendesebb és illedelmesebb viselke-
dést tanúsít, mint a khinai köznép. Míg emezek túlságosan eleve-
nek, közlékenyek, csacskák s mértéktelenül kíváncsiak, a koreai
köznép nyugodt, csendes magaviseletű. Talán az exotikus ruházatuk
tette, de tény, hogy még a köznéphez tartozó férfiakon is csaknem
öntudatosan férfias magatartást véltünk észrevenni.

Hogy a magasabb rangúak az udvariasságnak mintaképei azt
megemlíteni talán felesleges. Hiszen ebben a khinaiak tanítványai
és a japániaknak az — utánzói.

Napjainkban Csemulpo már valóságos város, a melynek mint-
egy tizenhatezer lakosa között hatezer külföldi (!) él. A hatezer
„külföldi" azonban azonnal nem fog nekünk imponálni, ha meg-
tudjuk, hogy a hatezer külföldiből ezerötszáz — khinai, mintegy négy-
ezerötszáz pedig japáni; amerikai és európai talán hatvan él Csemul-
póban. A khinai városrész éppenséggel semmiben sem különbözik,
a rengeteg khinai birodalomnak bármely más városától. A csemulpói
khinai telep azt a benyomást teszi ránk, mintha Kiu-kiang, Vu-csang
félmillió lakosú város valamelyikéből egy darabot kihasítottak volna
és ezt a darabot hozták volna át a Koreában élő khinaiak.

Ugyanezt a benyomást teszi a japáni városrész is. Ez is hami-
sítatlan japáni, s az általuk lakott városrész ugyancsak kihasított
darabja lehet Kobénak, Ozakának vagy Kodzunak. A mi természetesen
csak előnyére válik a különben minden tekintetben koreai városnak.
Bámulatos az az erő, gyakorlatiasság s csodálatos az a szorgalom, a
mit ezek a japániak kifejtenek. Áttelepedtek az ő túlnépes, bájos,
gyönyörű országukból ebbe a nyomorúságos halászfaluba, ennek a
sártengerébe, s építettek a helyére kifogástalan tiszta, szépen rendezett
utczákat; az utczákat beültették fákkal, tiszta kis faházaikat körül-
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vették miniatura parkokkal; a házuk udvarán, azon a parányi-piczi
területen mesterséges patakot csináltak, miniatura híddal, szikla-
barlanggal, vízeséssel; a parkot beültették virágokkal, s egy-két évtized
alatt valóságos paradicsomot varázsoltak az egykori sártenger helyére.

Különben hagyjuk ezt most; lesz még alkalmunk velük bőségesen
megismerkedni, ha felkeressük őket a saját portájukon, otthon Japánban.

Mielőtt elhagynók Kelet-Ázsia partjait, két epizódot akarok
elmondani, a melyeknek színtere részben a Jang-cze-kiang part-
vidéke, részben pedig a Korea körül elterülő temérdek sziget egyike. Az
egyik epizódnak egy hatéves gyermek a „főhőse", a másiké egy
európai „vállalkozó". Mindkét eset jellemzetes a Végső-Keleten élő
európaiak társadalmi életére, s mert az egyikben a magyar lobogó
is szerepel, elég érdekesnek tartom mindkettőt az elmondásra.

Útban voltunk a Jang-cze-kiangon fel Kiu-kiang felé. A kor-
vettánk nehezen küzdött meg a kiáradt folyam rohanó árjával, én
pedig a szűk kabinom parányi kis ablaka előtt ülve, a gyéren be-
áramló világosságban, nehezen küzdöttem a Jang-cze-kiang iszapos
vizének khémiai és fizikai vizsgálatával.

Délutáni négy óra lehetett, a midőn sietve lép be hozzám az
„ordonáncz" és jelenti, hogy hivat a parancsnok. Futok fel a fedél-
zetre, onnan a hajóhídon álló parancsnokhoz és várom a parancsait.

Parancsadás helyett azonban a kikötőben elhorgonyzott dzsun-
kák és más hajók táborának árbocz-erdőjéből éppen kibontakozó
város felé mutat.

— Nézzen oda, monda, és — bámuljon! Nos mit mond hozzá
az ön — magyar szive? (Megjegyzem, hogy én voltam az egyet-
len magyar tiszt a korvettán.)

A megszokásból és fegyelmezettségből származó feltétlen enge-
delmességgel rögtön megtettem, a mit föllebbvalóm parancsolt. Tudni-
illik odanéztem, a hova mutatott és — bámultam! Bámultam, de
nem fegyelemből, hanem azért, mert a mit ott láttam, az csakugyan

58*
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bámulattal töltötte el az én — magyar szivemet. A part mentén
temérdek dzsunka, sámpán, gőz- és vitorlás hajó, bárka és ponton
volt elhorgonyozva, A temérdek jármű között pedig horgony előtt szép
formájú, tisztán tartott nagy gőzhajó feküdt, a melynek hátsó árbo-
czán a — magyar nemzeti szinű lobogó lengett!

Jóllehet, a földgömb bármely más pontján is nagyon meglepett
volna a magyar lobogó megpillantása, de itt, a Jang-cze-kiangon,
Khina szivében, tízezer mértföldnyire az otthontól, a piros-fehér-zöld
lobogó csaknem megdöbbentő, mondhatnám lelkesítő hatással volt reám.*

Tíz perczczel a horgony lebocsátása után már a szárazon voltam;
a „Bill of health"-et (az egészségügyi pátenset) kellett bemutatnom az
egészségügyi hivatalban. (A kikötőbe érkező hajóknak a szárazfölddel
való érintkezés nincsen megengedve addig, míg a „Bill of health" ügyét
a hajó orvosa el nem intézte az illetékes szárazföldi hatóságokkal.)

Talán egy kikötőben sem tűnt fel a hajón maradt parancsnok-
nak és tiszteknek az egészségügyi pátens elintézése oly hosszadal-
masnak, mint éppen Kiu-kiangban. Hajóra térésem előtt ugyanis
meglehetős kerülőt tettem a csónakkal. Közvetlen közelből akartam
látni azt a piros-fehér-zöld lobogót, aztán meg tudni akartam, hogy
mi a neve annak a hajónak és ki a tulajdonosa.

Meg is tudtam. „Aoshin-Maru"-nak hívták a hajót és Krips
úrnak a gazdáját. Tehát a khinai folyón magyar lobogó alatt járó
hajónak japáni neve van ; legénysége angol—hollandus—német
keverék, a tulajdonosát pedig úgy hívják, hogy: Mr. S. Krips.

Visszatérve hajónkra, a parancsnoknál félméter átmérőjű fehér
parafasisakot találtam, továbbá fehér zubbonyt és fehér nadrágot,
a mely ruhadarabokba arasznyi széles vérpiros indiai shállal apró,
szürke emberke volt bekötve. A szürke emberkének barnás-szürke
volt az arcza, mint a forró égöv alatt élő európaiak legtöbbjének;

* Ez abban az időben történt, a mikor, sajnos, még nagyon kevés magyar hajó
indult a magyar kikötőből, magyar lobogó alatt. Sajnos, az ilyen hajóknak a száma
még napjainkban is olyan kicsiny, hogy magyar embernek még ma is oka van arra,
hogy kellemesen lepődjék meg, ha megpillantja valami távoli kikötőben azt a gyönyörű-
séges nemzeti jelvényt.
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éles, egyenes orra, hegyes álla, fakóra sült pofaszakála és rend-
kívül eleven gesztusokkal beszélt.

Mr. S. Krips volt, a magyar lobogó alatt járó japáni nevű
hajónak tulajdonosa.

— íme, az ön szűkebbkörü honfitársa, — mutatott be a parancs-
nokunk engem Krips úrnak.

Barátilag ráztam meg szűkebbkörü honfitársam kezét és örö-
memet fejeztem ki a fölött, hogy alkalmam nyílik megismerkedni
egy bátor szivű, vállalkozó szellemű honfitársammal, ,,a ki a Végső-
Keleten szerez dicsőséget édes hazánk büszke lobogójának."

— I'dont speak the Hungarian; please, speak english or germán,
(nem beszélek magyarul; kérem, beszéljen angolul vagy németül), vála-
szolta az én szűkebb honfitársam magyarnyelven mondottüdvözlésemre.

Krips úr magyarsága tudniillik abban állott, hogy egyszer
véletlenül Magyarországon jött a világra.

Mindazonáltal a megelégedésnek bizonyos nemével tekintett
az egész tisztikar a „honfitársra", mint az első és egyetlen magyar-
osztrák alattvalóra, a ki a Jang-cze-kiangon és a Sárga-tengeren
hírt és nevet szerez nekünk, magának pedig dollárokat, — sokat.

És meg kell vallanom, hogy őszinte örömmel láttuk a „China
Merchant Steam Navigation Company", a „Sanghai Mitchell Com-
pany", a „Geo. McBain and Company" és több más nagyszabású
magánczég lobogói között a magyar nemzeti szinű trikolort.

A sok dicsérettel és elismeréssel szemben Krips úr nagyon
szerényen viselkedett.

— Kérem, uraim, nem érdemlek semmi dicséretet. Én csak
egyszerű kereskedő ember vagyok, a ki kikerülve a távol Keletre,
példaképen követtem az itt élő kereskedők merész és geniális tény-
kedését és arra törekszem, hogy úgy mint ők, tiszteletet és tekin-
télyt szerezzek az árúimat védő lobogónak. Butherfield and Swire,
Geo McBain and Company, Buchheister und Comp. is kicsiben
kezdték; és nézzék, uraim, ma világra szóló nevük van. Zsádn-
matsznko egy hordó heringgel kezdte működését és ma uraim —
Zsádnmatsznko valóságos nagyhatalom.
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Krips úrnak igaza volt. Zsádnmatsznko tényleg nagyhatalom
volt abban az időben. Ezeket az urakat tulajdonképpen úgy hívják,
hogy Jardin, Mattheson and Company, a kiknek nevét azonban széles
e világon úgy ejtik ki, hogy Zsádnmatsznko (dzsárdn, mátizen end ko).

Ez a czég valóságos úttörője volt a nyugati civilizationak,
a Kelet és Dél magányos szigetein és félvad népeinél. Árulnak
mindent, a mi a szines karton és a svájczi konzervtej között van:
üveggyöngyöt, bicskát, dohányt, szines tollat, festékeket, petróleumot,
nyakkendőt, konzervborsót, dohányzacskót, szenteket és bálványo-
kat, rézből, fából és kőből, „en gros és en detail", pálinkát, függönyt,
plajbászt, csónakokat, kapákat, kötényeket, vitorlaköteleket és drogue-
riákat. És nagyon sok angol, német meg olasz koponyát ütöttek
már be avval a puskával, a melyet a Jardin, Mattheson and Comp.
adott el a csendesoceáni szigeteken gyöngyért, bambuszért, aranyért
és kókuszdióért. A czég valóságos nagyhatalom, a melynek egész
flottája jár szerte a világon saját lobogója alatt, mint akár a híres
„Peninsular and Oriental Steamship Company"-nek vagy a világ-
hírű „Messageries Maritimes"-nak.

Krips úr állítása szerint ezek az urak annak idején egy hordó
norvég heringgel kezdették a „businesst", az üzletet; mennyivel
szebb jövője van tehát neki, a ki mindjárt kétezer tonnás „steamer"-
rel lépett a „Zsádnmatsznko" magaslatig vezető lépcső első fokára.

Krips úr „business"-e tulajdonképpen abban állott, hogy közve-
títő, átadó, leszámítoló és szállító üzletet eszközölt a sárga-tenger
parti kikötők és a Jang-cze-kiang menti városokban lakó kereskedők
között. A Jang-czén felfelé vitt Sang-haiból: ópiumot, gyapotot,,
fegyvereket, gyufát, czukrot, vasat és kelméket; lefelé meg hozott
a partmenti városokból rizsét, selymet, teát és porczellánt Sang-haiba.
Sang-haíban átvette a kereskedőktől a portékát, a parti városokban
pedig átadta azt a benszülött kereskedőknek, még pedig az ott meg-
szokott uzus szerint, a mely abban áll, hogy ,,do ut des", a mi
khinaiul körülbelül annyit tesz, hogy én adok portékát, te pedig-
adsz érte dollárokat, de készpénzben.

Krips úr „Aoshin-Maru"-ja portékán kívül utasokat is szállí-
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tott, a kiknek túlnyomó nagy része munkásokból — kulikból —
állott. Tekintette] arra a körülményre, hogy azon időben meglehe-
tős gyakran történt meg az, hogy a nagyszámú kulikkal száraz-
földi rablók és tengeri kalózok is lopództak a hajóra, a kik aztán a
megfelelő pillanatban megtámadták a hajó személyzetét s kirabol-
ták az utasokat meg a hajót, az „Aoshin-Maru"-n is meg voltak
téve azok az intézkedések, a melyek ilyen esetleges támadás ellen
némi védelmet nyújtottak.

Ezen berendezés folytán a khinai alsórendű utasok erős deszka-
falak által a korridornak és fedélzetnek az elejére voltak szorítva,
a honnan kilépniök semmi körülmények közt sem volt szabad. Ezt
az elzárt helyet vízcsapok vették körül, a melyek segélyével a kazán-
ból forró vizet lehetett fecskendezni az esetleges lázadók lehűtésére;
a szalonban és a korridor hátsó részén — az európaiak számára
fenntartott helyeken — nyitott szekrényekben puskák, kardok és
revolverek állottak a legénység és az európai utasok rendelkezé-
sére. — —

Korvettánk huzamosabb ideig tartózkodván a Jang-cze-kiangon,
még néhányszor volt alkalmunk találkozni az „Aoshin-Maru"-val.
Természetesen mindannyiszor büszkeséggel gyönyörködtem a honfi-
társ hajójában.

— íme, a vörös-fehér-zöld szinek Khina szivében; íme a magyar
Zsádnmatsznko! — mondám a többieknek.

Legutoljára Han-kouban láttuk Krips urat, a ki ezúttal nekünk
is szállított valamit. Megkértük ugyanis, hogy hozzon nekünk
Sang-haiból — jeget! Krips úr azonban Sang-haiból nem hozhatott
jeget, hanem berakott helyette a csing-kiang-fui havasokról néhány
vas-kasszon tartalmú komprimált havat. Mire az ;; Aoshin-Maru" Csing-
kiang-fuból Han-kouba ért — mintegy hatszáz mértföldnyi hosszú
út — a csing-kiangi komprimált hóból ugyanannyi láda langyos
víz lett, a melynek hőfoka testvérek között is megért 26° Celsiust!
Néhány héttel később már künn jártunk a nyílt tengeren és egy
két hónappal később már Csi-fuban, Észak-Khinának egyik kikötő-
jében horgonyoztunk. Az itt élő európaiaktól sok érdekes ujdon-
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ságot tudtunk meg. Többek közt azt is, hogy Krips úr cserben
hagyta a Jang-cze-kiangot, az „ Ao shin-Mar u"-t, a magyar lobogót,
meg egy jó csomó kereskedőt. Krips úr tudniillik sikkasztott, meg-
szökött és most körözik.

Képzelhető, milyen kellemetlenül hatott ránk ez a hír. így
megcsalni minket és így becsapni a khinaiakat!

Elhatároztuk, hogy Krips úr — gazember.
• A csi-fui amerikai konzul már többet is tudott mr. Kripsről:

mr. Krips átszökött Koreába és száznyolczvanezer taelt vitt magával!
Száznyolczvanezer taelt, azaz kétszázharminczezer mexikói

dollárt, azaz egymillió koronát! Ez már más!
Elhatároztuk, hogy Krips úr nem gazember; Krips úr —

geniálís ember.
Szorosabb honfitársamat földfölötti és tengeralatti kábeleken

körözték az összes parti városokban, Khinában, Koreában és Japán-
ban. Vei-hai-Veiig már nyomán voltak, itt azonban egyszerre eltűnt,
elveszett. Úgy eltűnt minden nyoma, mintha a taifun nyelte
volna el.

Krips úr azonban, mint láttuk, geniális ember volt. Nem veszett
el, csak eltűnt.

Ugyanis Vei-hai-Veiba menekülvén, letette a félméter átmérőjű
parafasisakot, a fehér zubbonyt és az indiai shált és magára öltött
ezek helyett bő, kék selyem kaftánt, fűzöldszínű bugyogót, fehér
talpú hímzett csizmát, az orrára felbigyesztett tenyérnagyságu
barna szemüveget, leberetváltatta az állat és koponyáját, bokáig
érő czopffal ellátott parókát húzott a fejére és beállott — manda-
rinnak. Ebben a minőségben kibérelt egy dzsunkát és búcsút mond-
ván a „Központi birodalom"-nak, átvitorlázott Koreába, a „Keleti

,Szellő" hazájába.

Krips úr óvatos volt. Dzsunkájával nem a városban, Csemul-
póban horgonyzott, hanem néhány mértföldnyire a kikötőtől, a
temérdek apró szirt által körülvett rejtett öblök egyikében húzódott meg
kibérelt dzsunkájával. Inasát csónakon beküldte Csemulpóba, hogy
váltson neki jegyet arra a japáni hajóra, a mely hetenként egyszer
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közlekedik Csemulpo és Nagasaki között. Krips ugyanis úgy ter-
vezte, hogy ha egyszer Japánban lesz, onnan könnyen menekül-
het a nagy Óceánon át San-Franciscóba, a dollárok hazáikba, a hol
éppen olyan szívesen látják a Jang-ozéről hozott taeleket, mint
akármely budapesti egyesületnek pénztárából áthozott magyar-osztrák
koronákat.

Az inas azonban jegy és pénz nélkül tért vissza este a rejtekhelyre.
Elvették a pénzét a japániak, magyarázta a fiú.
Másnap ismét beküldte a fiút a jegyért, a fiú pedig ismét jegy

és pénz nélkül tért vissza a dzsunkára. „Már megint elvették a
pénzét azok a hunczut japániak." •-...••

Jóllehet a szökevénynek égett a talpa alatt a dzsunka fedél-
zete és jóllehet tudta, hogy a khinai inas van olyan gazember,
hogy még tízszer is elveszik a pénzét azok a ravasz japániak, még
sem mert személyesen bemenni a városba a jegyet megváltani,
mert ő is félt a japániaktól, jól tudván, hogy a japániak Csemul-
póban kitűnően szervezett rendőrséget tartanak.

Beküldte tehát A-Fut harmadszor is a jegyért. Egyszersmind
adott neki pénzt külön, a melyet a japániak elvehessenek tőle.
Hogy A-Futól a pénzt tényleg a japániak vették el, az igaz. Csak-
hogy a japániak teát, ételt, koczkát és mulatságokat adtak érette
az ő barátságos és vendégszerető teaházaikban, a miről persze A-Fu
nem tett jelentést a gazdájának.

A tényállás az volt, hogy az idegen khinai fiú megjelenése
az aránylag kis városkában, mégpedig olyan időben, a mikor új
hajó nem jött a kikötőbe, feltűnt a japáni rendőrségnek. Meg is
figyelték. Harmadszori partrajövetele alkalmával a boy csakugyan
megváltotta a jegyet, beszállt a csónakjába és a dzsunkát befoga-
dott rejtett öböl felé evezett. >

A japáni rendőrök kellő távolságban csónakban követték a
gyanús csónakost.

Krips a dzsunkán érthető türelmetlenséggel várta a csónakot.
Örömmel veszi észre, hogy az közeledik, de egyszersmind meg-
döbbenéssel pillantja meg, hogy egy második csónak követi.

Dr. Gáspár F.: A föld körül. IV. 59
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Hamarosan tisztában volt a helyzettel. Belátván, hogy nincs
menekülése, a tengerbe ugrott és egy közeli szikla felé úszott.
A japáni csónak utána. A rendőrök éppen akkor értek a közelébe,
a mikor a menekülő a víz alá bukott. Ketten is utána nyúltak.
Az egyik rendőrnek egy hosszú czopfos paróka maradt a kezében,
a másiknak pedig egy kopaszra beretvált ember, khinai ruhában,
de európai arczczal.

Krips urat bevitték Csemulpóba, a hol átadták a mi érdekein-
ket is képviselő angol konzulátusnak, provizórikus biztonságba
helyezés czéljából. '

Később átvitték Sang-haiba, a hol az ottani főkonzulunknak
átadták. — —

Ilyen gyászos vége lett a piros-fehér-zöld lobogónak a Jang-
cze-kiangon és ilyen hamar lebukott Krips úr a „Zsádnmatsznko"
magaslatig vezető létráról.

Mi bíztunk azonban Krips úrnak száznyolcz van ezer tael eltu-
lajdonítására képesítő genialitásában. Hiszen itthon is látjuk, hogy
a nagy bukások nem mindig esések. Akárhányszor inkább ugrások
— fölfelé.

Mr. Richard L., az északamerikai Egyesült-Államok konzulja
Vu-hu-ban és khinai császári vámdirektor a Jang-cze-kiang partján,
ebédre hivott meg bennünket.

Nagyon szívesen fogadtuk el a meghívást és örömmel mentünk
a dinnerhez, a melynél az előkelő házigazdát megillető társaságot
véltünk találni. Persze hölgyeket is; európai vagy amerikai nőket.
És ámbár ismertük az amerikai konyhát, nem annyira mint élve-
zeteset, mint inkább változatosságában nagyon gazdagot, s tekintettel
az előzményekre, előkészített étvágygyal mentünk Mr. Richard L.-hez.

Velünk jött a mi sang-hai-i azon időbeli főkonzulunk is, H.
lovag, fiatal, kedves és szeretetreméltó nejével, a ki követte férjét
a jang-cze-kiang-i küzdelemteljes nehéz misszión.
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Reményeinkben nem csalatkoztunk; mr. Richárdnál tényleg elő-
kelő társaságot találtunk, a mely magában egyesítette a vu-hu-i „ösz-
szes európaiakat és amerikaiakat". Jelen volt ugyanis a házigazda
a feleségével, továbbá egy fiatal angol orvos, a ki szintén khinai
szolgálatban állott. Ebből a három tagból állott — rajtunk kívül —
az egész társaság, miután a háromszázezer lakos városban ők voltak
az egyedüli nem khinaiak. ;,--'-. ;;;-< :• •: , • .•.-.,• ,*.,:,

Házigazdánk már évek óta lakott Vu-hu-ban, míg ellenben
felesége, egy feltűnő szépségű ifjú nő — gyönyörű „megtestesü-
lése" az amerikai szépség-ideáloknak — csak néhány hónappal előbb
jött át férjéhez Észak-Amerikából, New-Orleansből. .,'", í;:Icí:

A két ifjú nő — a háziasszony meg a mi konzulunk felesége —
a kik életükben most 'találkoztak először s most is csak néhány
órára, sőt utoljára, mint testvérek ölelték meg egymást. Lelkűk s
szivük gondolatát kicserélték abban az ölelésben s könnyes szemeiken
meglátszott, hogy teljes tudatában vannak annak a helyzetnek, a
melybe életviszonyaik sodorták őket. A két nő ölelése olyan volt,
mint két régi bajtárs kézszorítása, ha véletlenül találkoznak a harcz-
mezőn, a hová esküjökhez híven követték a lobogót. A harczmezőn
voltak ők is. Sok ezer mértföldre az otthontól, a szülőktől s bará-
toktól, a leánykori emlékektől. A legszűkebb keretű családi körtől
eltekintve, egészen idegen világ a környezetük, a mely világ nekik
olyan idegenszerű s tőlük olyan távol áll, mintha egészen más boly-
gón élnének; testi egészségük veszedelmes módon ki van téve
az egészségtelen vidék káros miazmáinak, szellemi életük pedig
a lelket s szellemet megölő rettenetes magánynak és unalomnak.
Az esküt az oltárnál tették, a lobogó pedig — a férjük.

— — A dús lakoma, a mely éppen úgy jellemzi az úri osz-
tályhoz tartozó amerikaiak asztalát, mint a házigazda és háziasz-
szony megnyerő szívessége, a legkedélyesebb hangulat közben folyt
le. A régóta nélkülözött Ízlésünk szerinti ebédnek, a kitűnő
italoknak és — last not least — a ritkán élvezett női társaságnak
jól eső s felderítő hatása volt reánk, vendégekre, a háziakra pedig
észrevehetőleg kellemes hatást tett az örvendetes alkalom, hogy
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unalmas hónapok után ismét idegen emberek társaságában lehetnek.
Az ebéd tehát általános derült hangulatot, bút : és bánatot feledtető
kellemes lelki állapotot idézett elő mindnyájunknál.

A fekete kávé és a szivarra gyújtás előtt a két fiatal nő elhagyta
az asztalt s a mellékszobába vonult vissza, mi férfiak pedig az
asztalnál maradtunk és folytattuk a társalgást. Ősrégi s általános
szokás szerint a nők távozása után a társalgás szabadabb, tehát
élénkebb is. így történt ezúttal is és általános jellege helyett inkább
„magánjelleget" vett föl, a mennyiben kiki a szomszédja felé for-
dulva hallgatta annak a szavait, vagy mondta el annak a maga gon-
dolatait.

Miután az én szomszédom, az említett fiatal orvos szintén
eltávozott, hogy valamely dolga után lásson, én szomszéd nélkül
maradtam. Kimentem tehát a verandára, a friss levegőre.

A széles veranda körülvette az egész emeletet és úgy felülről,
mint oldalról lebocsátható bambusz-redőnyökkel volt védve a per-
zselő napsugarak ellen.

A várostól kissé távol, egy magányos és az esetleges meg-
támadás ellen némileg védhető halmon állott a konzul lakása, a
melynek erkélyéről át lehetett tekinteni az egész környéket és a
várost, a nélkül, hogy a khinai városokat annyira jellemző zsibongó
lárma és kellemetlen illat zavarta volna a hatást.

Mint nehéz fátyol lebegett a párával telített forró levegő a
domb alatt fekvő város fölött. Köröskörül nagy csend, a melyet
itt-ott megszakított az ebédlőből kihangzó vidám, sőt pajkos nevetés
meg az ivópoharak összekoczintása. Alulról pedig hébe-korba fel-
hangzott a fák lombozatán ülő sáskák légiójának egyhangú zize-
gése, a kiáradt Jang-cze-kiang zavaros, rohanó árjainak zúgó mor-
mogása és az úton végighaladó mandarin kíséretéből a gong és síp
hangja.

Furcsa és sajátságos az az érzés, a melyet Khina belsejében
némely tájék az idegenben létrehoz. Bennem például sohasem támadt
fel olyan könnyen s olyan intenzivus mértékben a — honvágy, mint
éppen Khina belsejében, a Jang-cze-kiang völgyében. E folyam
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vidéke helyenkint valósággal elragadóan szép s meg vagyok róla
győződve, hogy mindazok, a kik mint nyugodt viszonyok közt
vándorló turisták látják ezeket a vidékeket, kellőleg tudják azokat
méltányolni. A ki azonban régi szerkezetű vitorlás-hajókon hóna-
pokat tölt éppen a legkedvezőtlenebb időszakban a kiáradt — s
ilyenkor a legnagyobb mértékben veszedelmes — folyamon, a melyen
bármely irányú szolgálat teljesítése hasonlítlanul sokkal nehezebb,
mint rendes körülmények között — azt bizony meglehetős hidegen
hagyják a környék szépségei, s úgy mint én, beleesik abba az
édesen fájó betegségbe, a melyet úgy hívnak: nostalgia, — honvágy.

A theabokrokkal fedett halmokban, a beláthatatlan kiterjedésű
rizsföldeken, a czikornyás tornyú pagodákban és a mezőkön szét-
szórtan álló emlék-oszlopokban s ívekben a legcsekélyebb hasonlatosság
sincs az otthon megszokott tájképekkel s környékekkel s ennek elle-
nére, — helyesebben mondva — éppen azért, a legnagyobb mértékben
felébresztik az emberben a honvágyat. ; ,

• A honvágy nemcsak azzal a távolsággal áll arányban, a mely
elválaszt bennünket az otthontól, hanem minél nagyobb s minél
szembetűnőbb az ellentét az elhagyott otthon meg az épen előttünk
álló környezet között, annál gyorsabban lép föl s annál inten-
zivusabb. Nem a távolság a fő ok, hanem az ellentét. De viszont a
a legcsekélyebb hasonlóság, a melyet az idegen földön, az idegen
és szokatlan helyzetben találunk, fokozza azt a sajgó, nyomasztó
s mégis olyan édes fájdalmat, a melyet honvágynak nevezünk. Jól
emlékszem, hogy Nan-king-ban semmi sem tett rám olyan élénk
benyomást, mint a misszionáriusok kápolnájából áthangzó kis harang
csengése. Az a svájczi katona, a ki lelkének egész megerőltetésével
ellenállott a dezertálás kísértésének, végre mégis golyót lőtt az agyába,
a mikor egyszer véletlenül meghallotta a távolból egy — pásztor-
tülök hangjait. — — —

A szomszéd teremből kihallatszó zongorahangok zavartak meg.
Az akkordokra sok minden jutott az eszembe. Sok olyan, a mi mint
gondolat, vágy, remény, kívánság vagy óhajtás élt és szunnyadt bennem.
Eszembe jutott az én csendes szülővároskám, a mi szerény kis házi-
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kónkkal; gyermekkorom édes, meleg fészke, udvarán a piczi kis
kerttel, a virágokat öntöző pajkosszemű, csengő nevetésű két kis
hugocskám; az ismerősök kedves arcza; az ifjúkor vidám öröme
és küzdelme meg bánata, a jelen egyhangúsága, a jövő küzdelmei.
Eszembe jutott minden, a mit az ember szivében a — honvágy
felébreszt.

A hangok — a melyekre mint a villamos vezeték csavarjának
megfordítására kigyúl az ívlámpa fénye, bennem a nostalgia jött
létre, — abban az időben fölkapott kedves kis zenedarab akkordjai
voltak. Keringő volt, inkább intermezzo, „Loin du Bal" czímmel.

Ez a keringő nem tánczdarab volt, hanem inkább románcz,
sonett és elégia összetétele. Czíme szerint: „távol a báltól", és
minden üteme megfelelt a három szónak. Bánatos panasz, bús
epedés, kimondhatatlan vágy, csalódott remény volt kifejezve a
gyönyörű kis zenekölteményben.

Lehetett az egy fiatal leányka panaszos bánkódása, a ki napok
óta készül a bálra, a ki napok óta gyönyörködik a szekrényben
már készen lógó csipke- és szalag-halmazban; a ki már tízszer is
megpróbálta, hogy hogyan áll jobban a virág: a fején-e, vagy a
mellén avagy a, vállán; a ki már képzeletben hallotta a fülében
csengeni a „sweet nothing"-ot, azt az „édes semmit", a mit a
fiatal gavallérok olyan jól eső hízelgőén tudnak mondani a fiatal
leányoknak. És íme, egyszerre mindennek vége: otthon kell maradni;
a mamának fáj a feje.

Ez a ,,Loin du Bal" lehet az irigység nélküli fájó bánat a
szegény kis varrólány szivében, a ki látja a „gazdag kisasszonyt",
a mikor az belép a fényesen kivilágított bálterembe,, a honnan szív-
dobogást okozóan hallatszik ki a mazurka melódiája. 0 szegényke
nem lehet ott; neki nincs mamája, nincs báli ruhája, nincsenek
ismerősei. Neki csak ifjú érző szive van, a melynek fáj, hogy nem
vehet részt abban a boldogságban, nem lehet ott a bálon.

Ez a „Loin du Bal" lehet az oláh rekruta keserű fájdalma, a
ki elszakítva az otthontól, az idegen nagy város mogorva, zord
kaszárnyájában, a rideg szobában, álmatlanul hánykolódik a szalma-
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zsákon és vízióként, mint elérhetetlen szivárványt látja azt, a mi
neki legszebb s legdrágább a világon: a náddal fedett kunyhót, a
szántó ökröket, a kaczagó Aniczát.

Fel s alá járkálva a verandán, kis csoportot pillantottam meg
annak beárnyékolt részén, a túlsó oldalon.

Egy hat-hét éves fiúcska hevert ott a bambusz-szófán, feje
alá dugott kezekkel, egymásra vetett lábakkal és szemeivel elmerengve
valahol a semmiben. Előtte hatalmas, hosszúszó'rű, fekete kutya
hasalt, a mely egy perezre le nem vette okos barna szemét kis
gazdájáról. A szófa végénél állott a gyermek bonneja, csinos arczú
khinai nő.

Nem lennék orvos és nem ismerném a honvágy érzelmeit, ha
nem vettem volna rögtön észre a gyermek arczán, szemén és fek-
vésén, hogy a honvágy emészti. Kis bajtársat láttam benne, szivében
a ,,Loin du Bal"-lal.

— Jó napot, fiúcska! Hogy van? • .
— Thank, sir. Well. Hát ön?
— Én ? Úgy mint maga. Hogy hívják magát, kis fiú ?
— Richárdnak. . .
— Hát mondja csak, kis Richard, miről gondolkozott maga

most olyan nagyon? . .
— Semmiről.
— De nagyon el volt merülve, láttam. Valamire gondolt.
— Gondoltam, de nem tudom mire, monda a gyermek. (Én

tudtam, hogy mire gondol.)
— És sokszor szokott maga így. gondolkozni ?
— A mióta a mamával eljöttünk New-Orleansből, nagyon sok-

szor, csaknem mindig.
— Mondja csak kis Richard, nem fáj magának valami itt? —

A jobb mellére mutattam.
— Ott nem fáj semmi, feleié a gyermek, hanem itt; itt nagyon

fáj. — A bal mellére mutatott.
A kis szive fájt szegénynek. Elhittem neki. New-Orleans nagyon

messze van Vu-hutól.
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— Hát itt nem fáj ? kérdem, a torkára mutatva.
— Nem; de néha mikor gondolkozom, úgy szorít valami ott,

hogy alig tudok lélegzeni.
A kis flúcskának elkezdtek a szemei nedves fényben úszni;

az ajkán görcsös vonaglás jelent meg, mint a lelkében megrázott
férfiúnak, a ki visszafojtja könn}^eit. Láttam, hogy a vulkán közel'
van a kitöréshez.

— Ugy-e, Richard, maga unja magát?
— Nagyon.
— Hát nem szereti a papát, meg a mamáját?
— Szeretem, de, . . .

• — Nos, mit de? • • •
— Ők nem játszanak velem. A papának dolga van, a mama

pedig mindig — szomorú.
— Úgy-e Richard, szebb volt Orleansben ? . . . No, hát

mért sír?
A vulkán csakugyan kitört. -..-
— Óh, Orleans, Orleans! Ott olyan szép volt! Ott olyan jó volt.

Ott mindig játszottam. Ott mindig velem volt Fred, Harry, Willy,
Bessy meg Lu. Orleansben volt ponym, csónakom, labdám. Gyp,
ez a csúnya kutya ott mindig ugrált és játszott velem, most meg
csak bámul rám, mint az a sárga ördög... A kis fiú a sarokban
álló fiatal khinai nőre mutatott.

A gyermek zokogva beszélt. Fejecskéjét az ölembe hajtotta,
az arczát elfödte kis kezeivel s zokogott, keservesen. Kis melle föl
s alá pihegett, mint a beteg galambé...

Loin du Bal. . .
— Poor child! Always sorry, very sorry! (Szegény gyermek,

mindig szomorú, nagyon szomorú) monda a khinai bonne résztvevő
hangon. Ha nem tévedek, az ő görbe szemei sem voltak egészen
szárazak.

— Ne sírj, kis fiúcska, mondám a gyermeknek, fejét simo-
gatva. A mamád búsulni fog ha látja, hogy sírtál. Ne búsulj, kis
Dick, majd kapsz játszótársakat itt is. Majd lesz itt is Fred, meg
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Harry, meg pony-lovacska. Csak légy egy kis türelemmel. És ha
megnősz, te is konzul leszel, mint a papád.

— Óh, meghalok én addig! Sóhajtá a kis gyermek...

Néhány hónappal később Indiának valamelyik kikötőjében olvastuk
az újságokban, hogy a Jang-cze-kiang mentén kitört a zavargás,
az idegenek s egyáltalában a keresztények lemészárlása. A zavargás
Vu-huból, Khinának egyik legvadabb fészkéből indult ki és a leg-
első áldozat, mely a csőcselék martalékául esett, az amerikai konzul
volt, szép nejével és ártatlan kis gyermekével.

— — — Szegény kis Richard! Csakugyan nem lett belőle
konzul, hanem — angyal.

Dr. Gáspár F.: A föld körül. 'IV. 60
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