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HONOLULU-BAN.

A Szamoa-szigetek elhagyása után nagy ugrást kell tennünk
térben és időben. Eddigi leírásunk azokat a viszonyokat ismertette,
a melyek a múlt század kilenczvenes évei körül állottak fenn úgy
politikai, mint társadalmi és közlekedési tekintetben és csak helyen-
kint említettük meg az azon idők óta történt nagyobb változásokat
és fordulatokat. A Havai-szigeteknél kezdve azonban végig Japán-
országon, Észak-Khinán, Mandzsuországon és Szibirián szükség-
szerűen és czélszerűség szempontjából megváltoztatjuk az eddigi
rendszert. Nem a kilenczvenes évek végén fennálló viszonyokat
fogjuk ismertetni és nem ezen viszonyokhoz csatoljuk pótlólagosan
a jelenlegi állapotok ismertetését, hanem megfordítva: a mai viszo-
nyok ismertetése közben fogunk itt-ott visszaemlékezni azokra a viszo-
nyokra és állapotokra, a melyek a kilenczvenes évek végén állottak fenn.
Az ezután ismertetendő országok ugyanis a legutolsó egy-két évtized-
ben olyan nagyszabású átalakulásokon mentek keresztül ugyancsak
politikai, történelmi, valamint társadalmi s közlekedési szempon-
tokban, hogy ezen új viszonyokhoz hasonlítva a régik egészen hát-
térbe szoríttattak. íme csak néhány ilyen jellemző tény annak meg-
világítására, hogy mekkorát fordult azóta a világ a „szélső Keleten".
A Havaii-szigetek a kilenczvenes években még önálló királyságot alkot-
tak, azután néhány évig mint köztársaság szerepeltek; a lakosok
jórésze kánákokból állott és fűházakban lakott. Ma a Havaii-
csoport északamerikai territórium; a fűházaknak helyén előkelő
„city" áll, kánákok helyett amerikaiak, angolok és németek lakják.
Japánország a 90-es évek elején a japán-khinai háborúban még
a világtörténelmi fontosságú orosz-japáni háború előtt állott; Szibi-
riában a jelenlegi vasút jóformán még mint terv sem létezett.
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Hogy ezek a világtörténelmi jelentőségű .események milyen egé-
szen más alakot adtak ezeknek -7- az utazásunk folyamán általunk
átutazandó — országoknak, arról utazásunk alatt személyesen fogunk
meggyőződhetni.

Másik fontos ok továbbá, hogy leírásunk ezután következő
részében a legújabb keletű viszonyokat fogjuk ismertetni, az, hogy
az 1906. év derekán tett földkörüli utam alkalmával útba ejtettem
a Havaii-szigetcsoportot, Japánországot, Észak-Khinát és Szibiriát.
Miután ezáltal alkalmam nyílott megismerkedni a mai viszonyok-
kal, nyilvánvaló, hogy könnyebb és czélszerűbb azokat a viszo-
nyokat leírni, a melyeket ma találtam és csak helyenkint emlé-
kezni meg azokról a viszonyokról, a melyek azon időben állottak
fenn, a mikor még a haditengerészet szolgálatában állottam és a
mikor a haditengerészet szolgálatából történt kilépésem után keres-
kedelmi hajókon tettem orvos-szolgálat teljesítése közben nagyobb
utakat.

Érdekes és változatos tartalmú kép tárul elénk, a midőn az
Oahu-szigeten fekvő Honolulu kikötője közelébe érkezünk: óriási
magasságra emelkedő kopár, szürke hegycsúcsok, karcsú gyárké-
mények, kolosszális olajtartók, gyönyörű pálmák, a hajók árboczai-
nak és kéményeinek valóságos erdője, 8—10 emeletes paloták,
lapos fedelükön szintén pálmákkal meg lombfákkal, a háttérben
tátongó hegyszakadékok; körülöttünk egy-két tuczat bennszülött
gyerek, a kik mértföldnyi távolságra kiúsznak a kikötőbe tartó hajó
elé, hogy buvár-mutatványaikkal és bársonyos tekintetű szemük
nézésével az utasoktól néhány rézpénzt csaljanak ki; a parton mint-
egy 50—60 ember, asszony, férfi, gyerek, csupa bennszülött, vala-
mennyien virágkoszorúval a fejükön vagy a mellükön, az asszo-
nyokon egyetlen szál hosszú ing, a férfiakon a másoktól levetett
ócska ruhák, a gyermekeken — semmi, legfeljebb zsebkendőnagy-
ságú derékkötő; a hajóhídon hófehérbe öltözött európaiak és ame-
rikaiak, japániak, khinaiak, négerek, európaiasan öltözött benn-
szülöttek. . . . . . ...'

Nagy vonásokban megrajzolva ez az a kép, a mely feltárul
előttünk azon idő alatt, míg a hajó bevonul a dokkba, a mi nagyon
nehéz művelet. Talán a legnehezebb, a melyen az óceánt keresz-
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tező hajók parancsnokainak át kell esniök, attól a percztó'l kezdve,
a mint elhagyták a 2—3 ezer mértföldnyire eső kikötőt, azon időig,
míg Honolulu kikötőjében lehorgonyozzák a hajójukat. Honolulu
kikötője ugyanis a jelentékeny kibővítés mellett mai nagy forgal-
mához képest olyan kicsi, hogy a beérkező hajóknak szorosan
egymás mellé, illetőleg a számukra kijelölt szűk dokkokba kell álla-
niok, hogy elférjenek. A kikötő kibővítése előtti időben akárhány-
szor megtörtént, hogy a hajónak a parttól meglehetős távolságban
kellett egy-két napra tétlenül és tehetetlenül horgonyoznia és vár-
nia, a míg sorra kerül a tulajdonképpeni kikötőbe való bevonu-
lásban. ' ,.. .--• i •

Sok időt vesztettünk azonban most is, a míg beeresztettek ben-
nünket a kikötőbe. A hajónkon ugyanis mintegy 600 khinai és
700 japáni munkás volt, a kik részben Ausztráliából, részben Új-
Zeelandből, meg a Havai-szigetekről gyülekeztek,. egyrészt, hogy
munkába álljanak a Havai-szigetek ültetvényein, másrészt, hogy
eddig tartott szerződéses munkák után a külföldről hazatérjenek.
Az amerikai kikötők szigorú előírásainak megfelelően, a melyek a
két sárga nemzet fiaival szemben szigorúbbak, mint a „fehér" uta-
sokkal szemben, 7—9 nappal a Honoluluba tervezett megérkezés
előtt a hajónkon levő ezernél több ázsiait himlő ellen kellett
beoltani.

Most, hogy megérkeztünk, a beoltott ázsiaiak szigorú orvosi
vizsgálaton estek át, a melynek valamivel enyhébb fajtáján mi —
nem ázsiaiak — szintén átestünk. Órák hosszáig tartott, a míg
várnunk kellett a vizsgáló-bizottságra, a mely éppen egy előttünk
beérkező nagy hajón végezte az orvosi vizsgálatot. Végre reánk
került a sor. A csoportokba gyűjtött utasok türelmetlenkedtek már
az eddigi hosszadalmas várakozás alatt is, de a mi most, a vizs-
gálat megkezdésekor következett be, az jóval túlhágott a türelem-
nek nevezett emberi erény határán. Három órát töltött már ugyanis
a vizsgáló-bizottság a hajón és a tulajdonképpeni vizsgálat még
meg sem kezdődött. Az történt ugyanis, hogy a hajóokmányokban
feltüntetett utasok létszáma nem egyezett az egybegyűlt utasok
tényleges létszámával. Hol több volt az utasok száma egy ember-
rel, hol kevesebb. Mikor egygyel kevesebb volt, megindult a hajsza
a rengeteg hajó minden zugában, felkeresni a hiányzó személyt.
Átkutatták a kabinokat, a szénraktárakat, a csónakokat, stb. Újból
kezdték a számítást, újabb és újabb módszerrel. Végre eredmé-
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nyesen: megvolt minden ember. Sőt: egygyel több! Az sem jó.
Mert ha egygyel többen vannak az utasok a hajón, mint a papi-
roson, az sem helyes. Tehát elülről kezdik az egészet. Most meg
hiányzott egy utas! A kapitány meg a hajóorvos kétségbe volt esve
a bosszantó és rejtélyes eset miatt. Mi utasok nem voltunk két-
ségbeesve, de a helyett ^kétszeresen bosszankodtunk a kellemetlen
időveszteség miatt. Végre megoldódott a kérdés: a ,,a papir-utasok'

HÁVÁIAK AZ ELEMÜKBEN.

meg az „élő-utasok" száma egyezett. Rendben voltunk. A „nép-
számlálás" statisztikájának összeállításában ugyanis a következő
kis hiba csúszott be: a mikor a kikötő-órvos számlálta össze az
utasokat, ezek közül kifelejtette a számlálásban segédkező hajó-
orvost, ilyenkor tehát hiányzott egy ember. Mikor aztán a hajó-
orvos adott bennünket össze, hozzánk számította a kikötő-orvost
is; tehát szaporodtunk egygyel. Mikor' aztán a hajó számtisztje
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vette át az összeolvasást, megkárosította a kissé túlnépes Japán-
országot, amennyiben egy japáni nő csecsemő ikreinek csak az
egyikét vette az emberek sorába. Egy szerencsés pillanatban azon-
ban az ikrek egyszerre kezdtek rá a sírásra és erre a rejtély hir-
telen megoldódott. Csak a népszámlálás megejtése után vette kez-
detét a tulajdonképpeni orvosi vizsgálat. A már ismertetett nehézkes
eljárás — tekintettel az ezer ázsiai utasra — bizony nagy próbára
tette a türelmünket.

A hajónk számára kijelölt dokk csak valamivel nagyobb, mint
maga a hajó. Már most elképzelhető, hogy milyen gondos és
óvatos műveletet végez a hajó parancsnoka, a míg a 16 ezer tonna
súlyú, kétszáz méter hosszú és 23 méter széles hajóval ebbe a
szűk ketreczbe bevonul. A művelet mintegy két óra hosszat tar-
tott, a mely két órai idő a hajón levő utasok szemében végtelen
hosszúságú időnek tűnik fel.

Pedig nagyon érdekesen telik el az idő, ha az. ember nem
nyugtalankodik. A hajón ugyanis mintegy 1600—1700 utas van.
Ebből talán 250 európai és amerikai, 600—700 japáni, 500 — 600
khinai, a többi különböző származású. Ezt az 1600 embert igen
sok ember várja a parton, a kik éppen olyan türelmetlenül várják
a hajólépcső lebocsátását, mint maguk a hajón levők. A kikötő
munkálatok alatt a hajó olyan közel jut a parthoz, hogy a hajó-
hídon álló váró közönség kényelmesen társaloghat a hajó födélzetén
levő ismerősével vagy rokonával. A különböző nyelveknek egész
sorozata hallható. A fehérek között legtöbben természetesen ango-
lul beszélnek, még pedig az angol nyelvnek különböző dialektusán.
Legjobban hadar az amerikai; látszik rajta, hogy örvend a beszél-
getés közben kifejtett business-en: minden szónál megtakarít leg-
alább egy szótagot. Ezt tudniillik nem ejti ki, hanem magában
tartja. Még érthetetlenebb a skót. A nem angol ember, hallván a
skót dialektust, csudálkozik azon, hogy hogyan értik meg egymást.

Az angol után legsűrűbben hallatszik a portugállus nyelv.
A havaii szigeten élő fehérek között aránylag legtöbb a portugál-
lus. Akkor kerültek ide, a mikor a szigetcsoport közgazdasági

* viszonyai emelkedtek, a czukor- és rizstermelés egyszerre nagyot
emelkedett, de hiányzott a szakértő munkáskéz. A bennszülöt-
tek már nagyon kevesen voltak ehhez a munkához és azon-
kívül sokkal lustábbak és munkakerülőbbek voltak, semhogy őket
alkalmazhatták volna erre a munkára. Hoztak tehát intelligens —
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azaz szakértő — portugállus munkásokat az Azori-szigetekről meg
Madeiráról; olyan munkásokat, a kik vagy maguk személyesen vagy
Braziliában hasonló munkában foglalkozó szüleik révén a czukor-
és rizstermelésben járatosok voltak. A hajóhídon álló apró portu-
gállusok meg a czitromképű „portugallák", rosszul öltözött, fanyar-
képű portugállusnők, olyan nagyon különböztek a közelükben álló
angol és amerikai nőktől, mintha nem is európaiak lettek volna.
Legszámosabban voltak a japániak, a kik a lépcső lebocsátását
várták. A japániak illedelmes, csendes és etiquettes magatartást
tanúsítottak. Perczenkint talán egy tuczatszor bólongtak és hajlong-
tak a fedélzeten álló honfitársuk előtt, a mit ezek ugyanúgy viszo-
noztak. A társalgás egész tartama alatt pillanatra sem tűnt el a
mosoly az arczukról. A japáni nők jó nevelése már ezen futólagos
szemlélés alatt észrevehető volt: nem beszéltek semmit. A khinaiak
is elárulták nemzeti jellemvonásaik egyik legszembetűnőbbjét: élén-
ken társalogtak és folytonosan. Lehettek egy-két százan, de egy-
szerre csak az egyik fél beszélt. Míg a japániak között a férfiak
és a nők meglehetősen egyforma számban voltak képviselve, a
khinaiak között a két nem úgy volt megoszolva, hogy — egyetlen
egy nő sem volt jelen. Ez a viszony jellemző a havaii szigeteken
élő ázsiaiak viszonyaira is. Míg a szigeteken élő 14 ezer japáni-
nak fele férfi, fele nő, a 6000 khinai között alig 500 a nő.

Északamerikai négerek, Philippini tágálok, bennszülött kánákok
(havaiibeliek) keverik a hangzavart. Mindenesetre azonban rend-
kívül érdekes képet alkottak így együtt.

Végre-valahára lebocsátották a hajólépcsőt és megindult az
áradat. Az utasok tömegesen hagyták el a hajót. A tizenkét napi
óceáni út ugyanis nagyon kívánatossá teszi az embernek a száraz-
földet, főképpen, ha olyan érdekes és gyönyörű helyen lép arra, a
milyen Honolulu.

Sajátságos benyomást tesz az emberre ez az exotikus város.
Egy darab „hypercultivált" Amerika és egy jókora adag poliné-
ziai exotikum van rajta összeolvadva, egygyé forrva. A kikötő
közelében elterülő városrész bátran beleilleszthető lenne San-
Francisco, Los-Angelles vagy Chicago városokba, a mi pedig ezen-
túl következik, az már — Polinézia. Ez a sajátságos keverék
teszi olyan érdekessé, hogy az utasok kivétel nélkül el vannak tőle
ragadtatva. Az oceánszigeti város meglepőleg hat mindenkire.
Néhány ezer t. mértföldre minden más lakott helytől, olyan kifejlett
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nagyvárosi életet találunk benne, a mely a várakozást messze felül-
múlja. A citybeli utczák — a szokásos amerikai rendszert mutatják:
nyílegyenes, széles és hosszú utczák keresztezik egymást; a házak
és paloták némelyike már az amerikai ,,skyscraper"-ekre — a felhő-
karcolókra — emlékeztet. Nyolcz-, tíz- és tizenkétemeletes épületek
szegélyeznek némely utczát; gyorsan járó és nagyon tisztán tartott
villamoskocsik élénkítik az utczákat. A kocsikban az amerikai rend-
szer, a mely szerint ugyanis Amerikában minden, a mi van, az
„the highest, the biggest, the largest, the dearest", stb., már meg-

HÁVÁIIAK FŰHÁ' A.

nyilvánul. A közúti kocsikban ugyanis táblák vannak kifüggesztve,
a melyeken tudatják az utazó közönséggel, hogy: „háromszáz
dollárral vagy egy évi börtönnel büntetik azt, -a ki a kocsiban köp-
köd". A tilalmat nagyon is respektálja az utazó közönség. Mert
jóllehet, igen gyakran lehet dagadt képű gentlemaneket látni a
kocsiban, azért egyetlen egy sem köpköd. Megjegyzendő, hogy a
„dagadt kép" nem beteg fogtól ered, hanem a — bagótól. Az ame-
rikai urak ugyanis nagy előszeretettel rágják a dohányt, a külön
erre a czélra práparált igen finom „ chewing tobacco "-t. Ugyan-
csak tiszta amerikai jellegű a szállásunk, a „Moana Hotel", a

28*
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Waiki Beachen, a gyönyörű Honolulunak leggyönyörűbb pontján.
A díszes és előkelő szálloda, a melyhez hasonlók európai nagy
városokban is a legelőkelőbbek közé soroltatnak, mindazt nyújtja,
a mit a kényelemre, fényűzésre és tisztaságra irányított törekvés
kigondolhat. A szálloda tetején levő étteremről olyan kilátás tárul
az ember elé — mi közben a szolgák zajtalanul hordják fel a
gazdag étlap fogásait: teknősbéka-levesen kezdve végig a califor-
niai szőllőig, a melynek minden szeme akkora, mint a mi magba-
váló szilvánk — a minő szépet egy földkörüli utat megtevő utas
csak kivételesen láthat. Egyfelől a csodás és fantasztikus alakú,
szürke lávától borított, kopár hegycsúcsok egész lánczolata; ezek-
nek a tövében, a bájos és gyönyörű villák körül elterülő parkok,
csodaszép királypálma-sorokkal; köztük szágó- és datolyapálmák,
sötétzöld levelű lombfák; alattuk bujazöld gyep, élénkszínű gyönyörű

MEZEI MUNKASOK.

szép virágok; a parton pedig, közvetlen a szálloda töviben, menny-
dörgéshez hasonló zajjal megtörő óriási hullámok, a melyek a
szemünk előtt elterülő végtelen kék síkról, az óceánról, hömpö-
lyögnek a part felé. Minden hullámhegy tetején egynéhány úszó
ember; gyermek, férfi vagy asszon)'. A havaii bennszülöttek, a
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kánákok, ugyanis a legjobb úszók minden tengerparti emberek
között. Egy akkora deszkával, mint a mekkora a mi vasalódeszkánk,
kiúsznak a sík tengerre, egy-két mértföldnyire, miközben igen nehéz
küzdelmük van a part felé ömlő hullámok ellen. Mikor egy-két
mértföldnyi távolságra kiküzdötték magukat, akkor jön a jutalom:

TENGERI FUEDO HONOLULUBAN.

a befelé hajtatás. Most már tudnillik a hullámokkal hajtatják
magukat befelé, a nélkül, hogy úsznának. Képzelhető, minő gyö-
nyörűség lehet az, a mikor egy-két méter magas hullám a tete-
jére kapja az úszót és aztán szédületes' gyorsasággal zuhan le á
hullámvölgybe és a következő perczben ismét szédületes gyorsa-
sággal ismét a magasba emelkedik. Az is képzelhető, hogy az
úszni-tudásnak micsoda tökélye szükséges ahhoz, hogy azt a
műveletet órákon át folytathassa valaki.

És mindezekért — az ebéddel együtt — az ember nem fizet
többet három dollárnál!

Ott tartózkodásunk idejében Honolulu szokatlanul népes és
élénk volt. Mintegy 450—500 európaival és amerikaival volt több,
mint a mennyit Honolulu lakossága felmutat. Ez a néhány száz
ember ugyanis 1—2 heti „kényszer tartózkodásra" volt ítélve az.
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elragadóan bájos szigeten, a miért mi, „Alameda"-beliek, őke:
tiszta szívből irigyeltük. Ezek az utasok tudniillik úgy kerültek
ebbe az irigylésre méltó kényszerhelyzetbe, hogy féligmeddig —
hajótöröttek voltak. A „Mandzsúria" hajó — meg testvérhajó-
gőzöse a „Mongolia", abban az időben a hajóóriások sorá-
ban is kimagasló óriások —• véletlen szerencsétlenség folytán
zátonyra jutottak, még pedig — csodálatos véletlennél fogva —
mindakét hajó csaknem ugyanegy időben, de egymástól mint-
egy 2000 mértföldnyi távolságban. Sem a „Mandzsúriau, sem a
„Mongolia" életében még nem érintett a fenekével szárazföldet és
ime a véletlen forytán, most egyszerre érte baleset mind a kettőt
A „Mongolia" Jokohama és San-Francisco közötti utján a Csendes-
Oceánnak egyik parányi szigetén — a Midway Islanden (Feleút-
•szigeten) jutott zátonyra; a „Mandzsúria" pedig San-Franciscóbóí
Jokohamába tartva, Honoluluba akart betérni 2—3 napi tartózkodásra.
Közvetlen Honolulu előtt, alig 6— 7 mértföldnyire tőle érte utói
.a baleset. Ok: hajnali sűrű köd, igen erős áramlás, temérdek
kinyúló szirtcsúcs meg a megtévesztésig egymáshoz hasonló hegy-
fokok. Honuluba érkezésünk előtt az „Alameda"-val, a „Mandzsúria"*
utasai már nyolcz napot töltöttek Honoluluban, a hova őket a meg-
feneklett hajóról nagy nehézségek között átszállították. A néhány,
minden tekintetben éhes ember jóformán mindent elfoglalt előlünk.
,,Alameda"-beliek elől. Lefoglalták a hotelek szobáit, az éttermeket
.a kocsikat meg az automobilokat. És lévén ők amerikaiak, a kik-
nek semmi sem drága, főképpen a jelenlegi körülmények közön,
a mikor valamennyien az „Occidental and Oriental" hajótársasag
„drága" vendégei voltak, amennyiban a hajótársaság, mint a „Man-
dzsúria" tulajdonosa, a baleset folytán bekövetkezett minden kárér.
felelősséget vállalt, az amerikai vendégek olyan csúnya drágaság1::
idéztek elő ebben a gyönyörű Honoluluban, a mely a mi euró::
méretekhez szokott fogalmunkat messze túlhaladta.

A néhány napi tétlenségre ítélt ,,Mandzsuria"-utasok valóság"
•elettek és elvásároltak előlünk mindent. Szerencsére a város ir.._
a környéke olyan gyönyörű és bájos, az érdekességeknek meg 1Í
valóknak olyan halmaza van rajta és körülötte, hogy ezen utóbbiak-
ból nekünk is bőven kijutott. 1
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Amikor 1900. április havában az Északamerikai Egyesült-Álla-
mok a Havaii-szigeteket valósággal és véglegesen bekebelezték az
Egyesült-Államokba, az amerikaiak között nagyon el volt terjedve
a következő mondás: „Végre hazavitte feleségül Uncle Sam az
ő gyönyörű aráját, Havaiit; a menyasszony már harmincz eszten-
deje vágyakozik ezen házasság után." Az öreg vőlegény rendkívül
sokat tett az ő szépséges arájáért, illetőleg most már feleségéén.
A dollárok millióit pazarolták Amerikában az új szerzemény fellen-
dítésére, népesítésére és boldogítására. Valósággal beczézgették.
dédelgették a Havaii szigeteket, főleg a fővárost, Honolulut. Meg
is látszik rajta: Honolulu egyike a legszebb, legbájosabb városok-
nak, a melyre nagyon illik a sok beczézgető név: „Pacific Gyön-
gye", a „Csendes-Oceán Paradicsoma", a „Tenger Csodavirága".

Legillőbb beczéző neve: a „Kertek városa". Gyönyörű fekvésű,
hosszú és széles utczáin — a tulajdonképpeni „city" kivételével —
alig van ház, a melyet nem környékezne szép park és kert. A
házak —- inkább kedves és nyájas villák — aprók és alacsonyak
ugyan, de tetszetős külsejük meg a temérdek virág és szép pál-
mák körülöttük irigylésre méltóvá teszik azokat az embereket, a
kik bennök laknak. (Már a mennyire embert érdemes — irigyelni.*
Jóllehet a nap már korán reggel perzselően süt, ezekben a házak-
ban a lakók azt meg nem érzik. A pálmák lombos koronája meg
a mindig teleitatott talaj párolgása kellemesen, hűvösen tartják a
lakásokat. Nagyban elősegíti ezt a hűvösséget az a kolosszális
„legyező", a mely nem csak Honolulun, hanem az egész sziget-
csoporton végig leng: a passzátszél. Egész éven át jóformán egyet-
len napra sem szünteti be a működését ez a legyező. Mint anya
az alvó csecsemőt, olyan gyöngéden hűsíti, legyezgeti a passzát
egyenletes, gyöngéd „leheletével" az egész várost. Honolulu tem-
peraturája a passzát nélkül olyan forró lenne, hogy az emberek
"válogathatnának abban, hogy megsülni vagy megfőni akarnak-e.
A passzát pedig ebből az elviselhetlen forróságból olyan klimái
teremt, a mely kellemességre, egyenletességre nézve páratlan talán
az egész világon. Május vagy október, tél vagy tavasz, az egészen
mindegy Honoluluban. Itt soha sincs köd, soha sincs hó; itt nincs
hideg, itt nincs esős időszak; Honoluluban minden hónap és minden
időszak teljesen egyforma: kellemes, bájos, gyönyörűséges. — K á r .
hogy az 1866. évben történt nagy tűzvész után a várost nem a
bennszülöttek ízlése és tetszése szerint, hanem a már abban az időbér
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nagyon érezhető amerikai befolyás hatása alatt építették fel újból.
Az utczák teljesen amerikai minta szerint épültek, sakktábla mód-
jára. A city annyira amerikaias, hogy bátran összetéveszthető San-
Diego, Los-Angeles, Denver vagy Sacramento cityjével. Csak az
utczák neve nem amerikaias; sőt ellenkezőleg válogatottan havaiias,
a mi annyit jelent, hogy nagy szellemi — és nyelvi gimnasztika
szükséges ahhoz, hogy az ember ezeket a neveket megtartsa vagy
kiejtse. Egy holdvilágos estén — a melynél bajosabbat és elraga-
dóan szebbet sehol a világon nem láttam — a villamos kocsin
kimentem az illető vonalnak —• a Waikiki-utczának — a végállo-
mására. Véletlenül éppen valamilyen meetihget tartottak a bennszü-
lött munkások, a kiknek a „pártvezérek" szónokoltak. Téma
természetesen: kapitalizmus, munkás-rabszolgaság, erőszak, nyolcz
óra, béremelés, le vele! Ámbár már több ízben hallottam a poli-
néziai nyelvnek egy vagy másik dialektusát, s tudtam, hogy ezek
valamennyije a leglágyabb beszéd, a mit emberek egyáltalában
beszélnek, azért a Honoluluban hallott „szónoklatok" mégis meg-
leptek. A hihetetlen gyorsan és monotonusan pergő beszéd az
egymáshoz csatolt magánhangzóknak valóságos áradata volt. Mint
a lyukat kapott óriási tömlőből, lágyan, halkan ömlik ki a víz,
úgy folyt a beszéd ezeknek a szónokoknak a szájából. Emlékeztetett
a nyári éjszakai langyos esőre faluhelytt; egész éjszakán át esik
és esik a nélkül, hogy a legparányibb mértékben fokozódnék vagy
változnék. Megörökíteni ezt a lágy beszédet még akkor sem tud-
tam volna, ha igen gyakorolt gyorsíró lennék; tehát képtelen va-
gyok annak egyetlen mondatát reprodukálni. De, hogy fogalmat
adhassak ennek a nyelvnek páratlan lágyságáról, a sziszegő
s, sz, z, zs, cs stb. hangnak teljes hiányáról, illetőleg inkább a
magánhangzók óriási tömegéről, felsorolok néhány földrajzi nevet,
a melyek természetesen a havaii nyelvnek hű tükrei lehetnek,
mint a hogyan Boldogasszonyfalva, Hosszúaszó, Leányfalu, Hid-
almás, Pokróczhegy, Királyhágó, stb. körülbelül jellemzetes a
magyar nyelvre. íme például a főbb szigeteknek a nevei: Niiáhu,
Káuái, Oáhu, Máui, Hávái, Lánái, Káhuláhui; csatornák nevei:
Káuláikiki, Káluálui, Pailolo, Kahiki, Auán; szigetcsúcsok: Káluá-
koá, Vaimánálá, Káilipulu, Kálááu, Káváihoa, Kailikii, Pápápohaku;
hegyek és vulkánok: Káhálá, Manuá Keá, Huáláhai, Manuáhoe,
Kilaueá, Haleakálá; királyok, királynők nevei: Kamehámeá, Kálá-
káuá, Lilioukalani; stb. Tökéletesen ilyen hangzásuak az utczák
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nevei is. A sarkon álló rendőrtől útbaigazítást kértem, hogy mikép-
pen juthatok legrövidebb utón a városi kórházba? A rendőr meg
is adta az útbaigazítást, mondván: „Menjen sir, végig a Kákáoko-
utczán, forduljon be a Wáikiki-utczán, térjen balra a Káváiáho-
utczába, ennek a második utczájában forduljon a Keeáuomoku-
utczába . . . ."

A rendőr még folytatta, de én valósággal menekültem a szó-
özönvíz elől a — Nuuánu utczába.

A város közigazgatása, rendezése kifogástalan; valósággal
•amerikaiasan nagystilusú. A vízvezetéke például nyolcz millió gallon
(mintegy 50 millió liter) kristálytiszta, szűrt vizet hoz naponként
•a szomszédságból, a melynek a neve legalább egy gallon-nyi
magánhangzó. A nagy medenczét ugy hívják, hogy: Luákáiá. A
világítása is pazar; óriási ívlámpák világítják meg az utczákat,
még a legtávolabb külvárosokban is, a melyekbe különben elegáns,
.gyorsjáratú és kifogástalan tisztaságú villamos kocsikon a „Rapid
Transit"-en lehet eljutni. A város gazdagságára valló körülmény,
hogy ámbár a lakosság túlnyomó részét khinaiak és japániak
teszik ki, tehát „riksa-vonó" anyag bőségesen akadna, azért azok
a járművek, a melyek'mindenütt ezrivel találhatók, a hol sok a khinai
meg japáni kuli, a riksa Honululuban teljesen ismeretlen. Ellenben
elegáns és kényelmes kocsik bőséges számban állanak az ember
rendelkezésére. A kocsikba fogott kaliforniai származású lovak arány-
ban állanak a kocsival. A kocsi ugyanis igen széles — sokkal
szélesebb, mint az Európában szokásos kocsi —, a teteje hófehér
vászon, a ló pedig erős, nagy és szép. A bakon ülő kocsis azon-
ban sem nem — kényelmes, sem nem szép; amerikai a szó „leg-
demokratikusabb" értelmében. A külseje urias; az ember rögtön
meglátja, hogy valamely „letört alak". Úgy ül a bakon és olyan
módon társalog a „vendéggel", mint a hogyan például nálunk két
automobil tulajdonos beszélget egymással, ha véletlenül találkoznak,
az úton és benzint kérnek kölcsön, vagy az út minőségéről tuda-
kozódnak. Mesés az a — nem tudom mi, a melylyel az idegent
zsarolni tudják. A két-háromszoros ár megfizetésével még elég jól
jár az utas. Egyik délutánon kirándultam a Páli-völgybe, Honolu-

29*
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lunak egyik legbájosabb kiránduló helyére, mintegy másfélórai távol-
ságban Honoluluitól, a sziget túlsó oldalán. A kocsis, a nagy amerikai
kocsi helyett könnyű kis giggel állott elő, a melybe hatalmas ló
volt fogva. Az út, a mely a völgyhöz vezet, már egymagában
elragadóan szép; a végpont ezer lábnál magasabb szirtfok, a mely
mint meredek fal áll a tenger partján. Odalenn mennydörögve por-
lódnak szét a sziklákon megtörő hullámok, a melyeknek fehér habja
40—50 láb magasra csap fel. (A „Nagy Kaméhámehá" király ide-
jében — a kit a „Pacific Napóleonjaiként említenek Havaii histó-
riájában, történt, hogy a lázadók, mintegy háromezerén, Kaméhámehá
csapatai elől a Páli-völgy felé szoríttattak. A megadásra felszólított
csapatok nem engedtek és látván, hogy a túlhatalommal meg nem
mérkőzhetnek, mind a három ezerén leugrottak a sziklafokról az
ezer lábnyi mélységbe.) Az amerikai „driver", a hogyan Ameri-
kában a kocsist nevezik, mintha érezte volna, hogy embertelen
magas árral fizettette meg velem a kirándulást, kárpótlásul társalgóit
velem, a mi amerikai viszonyok és felfogás szerint nagy kitüntetés.
(Hogy ne: a nyolcz dollárt én azért fizettem neki —három helyett —
hogy kocsit-lovat adjon, nem pedig azért, hogy engem szórakoz-
tasson a társalgásával.) Társalgásából kivettem, hogy valóban „letört
alak", a ki viharos múltra tekint vissza, holott alig volt több 30—32
évesnél. Californiai gazdag farmer fia létére, a „viszonyok" folytán
el kellett hagynia a szülői házat. Beállott cowboynak a nyugoti
prairieken; innen lekerült mint lovaskatona a Philippini-szigetekre,
a hol később csendőr lett. Azután jockey volt, a mely minőségben
Amerikának egyik leghíresebb steeple chase lovasa volt. Nyugtalan
természete aztán átterelte a díj-boxolók táborába, a mely pályán
egy alkalommal egy „damned nigger" beütötte az orrát és kiütötte
egy tuczat fogát. (Élettörténetének ezen fázisából fenmaradt nyo-
mokat még most is viselte.) Azután driver lett a Yellowstonepark
stsgejein, a hol hatlovas kocsikon szállítják a turistákat a grandi-
ózus szceneriákhoz. Innen egy amerikai milliomos kisasszonnyal
megszökött — mert: „elcsábított az a kis hamis", beszélé a driver
lemondó taglejtés kíséretében. — „Az apa eljött a leányáért, vissza
vitte Amerikába, én pedig kaptam kárpótlásul — hat hónapi bör-
tönt, stb.".
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Ugyancsak a cityben, a nagy bankok, a nagy hotelek és
a főposta szomszédságában áll a Capitol vagy kormányzósági
palota, meg az igazságügyi palota. Mindakettő azért érdekes épü-
let, mert még abból az időből valók, a mikor a Havaii-szigetek
önálló királyságot alkottak. A Capitolt, nagyon ízléses és előkelő
palotát, még Kálakauá király építtette hatalmas márványtömbökből,
művészies ornamentikával. A parlament ma ugyanabban a teremben
tartja az üléseit, a melyekben egykoron Kálakauá király a trónuson

-.. '!§"

A KORMÁNYZÓSÁGI PALOTA.

ült. A Capitollal szemben — ugyancsak gyönyörű szép parkban
— áll az igazságügyi palota. Jellemzésül megemlítjük, hogy e
gyönyörű palotát egy ausztráliai építész tervezte, hogy 150 ezer
amerikai dollárba került és temérdek khinai kuli ment tönkre az
építése alatt. A palota előtt pálmáktól környékezve, igen érdekes
szobor áll. Az első pillanatra a távolból nézve, azt hinné az ember,
hogy a görög vagy római klasszikus időkből való hőst ábrázol. A
szobor alakján ugyanis csak néhány redőt alkotó lepelből áll a
ruházat; a fején görög sisak, a kezében pedig dárda. A szobor
azonban nem ókori klasszikus eredetű, hanem a legtisztább havaii



230 GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

alkotás. Tudniillik I. Káméhámehát ábrázolja, a „Nagy"-ot, a Havaii-
szigetek egykori egyesítőjét. A klasszikus szoborhoz való hason-
latossága onnan ered, hogy a király a régi havaii bennszülöttek
királyának egyenruháját viseli: a madártollból készített lepelt és a
tollakból csinált koronát.

Legszebb része a városnak az a negyed, a mely a már emlí-
tett Waikiki tengeri fürdő környékén fekszik. Az utcza maga is
látványosság számba megy az idegen szemében. A fantasztikusan,
de nagyon csinosan és ízlésesen épült villák elbájoló képet mutat-
nak az előttük elterülő parkokkal, a melyek talán a legszebbek.
a melyeket eddigi utunkon láttunk. Bokrok, cserjék, pálmák, lomb-
fák, virágágyak le nem írható szép keretet alkotnak a parkban
ülő vagy labdázó fiatal nőknek, a kik a tropikus hőség folytán szük-
séges lenge, fehér ruházatban talán még bajosabbak és szebbek,
mint kontinentális testvéreik. Az amerikai fiatal nők ugyanis otthon
is elég bájosak; de ez a hasonlíthatatlanul egészséges klima az ,,Óceán
Gyöngyén" még bajosabbá teszi őket. Valószínűleg .nagy része lesz
benne a keretnek is, a minthogy a legszebb festményt is emeli a
díszes, pompás képráma.

A külvilágtól való teljes elzártságuk következtében — Honolulu
5—6 napi útra esik a legközelebbi szárazföldtől az amerikai-európai
társadalmi élet hasonlíthatatlanul fejlettebb, mint más kolóniákon.
Érzik, hogy egymásra vannak utalva, ennélfogva úgy rendezték
be társadalmi életüket, hogy egymással való érintkezésük ne
csak zavartalan legyen, de kellemes is. Legkellemesebb szórako-
zásuk azonban mégis a saját otthonuk, és ezért olyan bájos, olyan
kellemes és kényelmes a lakásuk. A lakás központja a veranda —
itt persze a: lánái — a mely körülbelül megfelel a délamerikai
spanyolok „patio"-jának. Itt tölti el ugyanis a honolului amerikai
család a nap legnagyobb részét, a nélkül azonban, hogy a sportot
— az anglo-amerikai faj legtöbbet kultivált szórakozását, elmulasz-
taná. (Az amerikai fiatal nőket nemcsak a „keret" meg a „tropikus,
ruha-szabadalom" teszi üdévé és egészségtől duzzadóvá, hanem
a sport is.) Csaknem minden családnak van hátas lova, yachtja,
vagy legalább vitorlás bárkája; a klubok hetenként rendeznek vala-
milyen versenyt, és hogy mennyire edzettek a fiatal nők, kitűnik
abból, hogy akárhányszor nők nyerik el az első díjat lovaglásban,
yachtolásban vagy úszásban.
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Waikiki szomszédságában van, ugyancsak a tengerparton a
Capitoláni park és ebben a parkban áll Honolulunak egyik legérde-
kesebb alkotása, az aquarium. Csudálatosabb gyűjteménye a halak-
nak talán az egész világon nincs, mint a milyet a honolului aqua-
rium tartalmaz. Mindazok a halak, a melyek még a rengeteg terje-
delmű Csendes-Oceánban is ritkaságok, azok megtalálhatók a honolului

HAVAII LEÁNY LÓHÁTON.

aquariumban, a melyről Dr. David Starr Jordan, a „Leland Stan-
ford University" elnöke — „halzoologia" terén Amerikának legelső
szaktekintélye — azt állítja, hogy: „számban gazdagabb aquarium,
mint a honolului, van akárhány; de alakban csodálatosabb és
színekben pompásabb halak gyűjteménye nincs az egész világon".

Az állat- és növényvilágnak a legszebb színű teremtményei
nem versenyezhetnek a színek sokféleségére és ragyogó pompájára
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nézve az itten aquadumban tartott halakkal. A drágaköveknek,
nemes fémeknek, a kolibriknek, a virágoknak és a szivárványnak
minden színe és ragyogása számtalan esetben ugyanegy példányon
látható. A színek szépségét nagy mértékben emeli a pikkelyek raj-
zának csodálatos, elragadó szépsége és a színek változékonysága.
A hal ,,szeszélye': tudniillik ugyanegy perczben kétszer-háromszor
változtatja a színét, illetőleg színeit, a szerint, amint haragszik, éhes,
vagy szerelmes. Jóllehet a színek valósággal káprázatosak, azért mégis
csodálatosabb a halak alakja. Némelyik hal megdöbbenti a szemlé-
lőt az alakjával. Előttünk úszik például egy talán három deczi-
méter hosszú és karvastagságú hal. Gyönyörű világoskék a színe,
rózsaszínű hosszú csíkokkal; violaszínű uszonya azonban a szája
fölött van. Vannak halak, a melyeknek a szeme a hátuk közepén
áll s a melyek a „hal tetszése szerint" kiemelkednek az üregeik-
ből. Ennek a halnak a hátából kiemelkedő gömbölyű szeme emlé-
keztetett a — vízalatti torpedó naszádra, abban a pillanatban,
a mikor üveggel fedett kupolájával kiemelkedik egy kissé a vízből,
hogy a naszádban levők jobban nézhessenek széjjel. — A két fark-
uszonya — színösszetételben elképzelhetetlen szépségű lobogók — há-
romszorta hosszabbak, mint a hal teste. Papírvékonyságú, két tenyér-
nél magasabb halak mellett olyanok úszkálnak, a melyek férfikar
vastagságúak és a melyeken nem lehet megismerni, hogy hol az
eleje, hol a vége, olyan élesen levágott a fej is meg a fark is.
Vannak halak, a melyek úszás közben folyton hengergőznek; hol
a hátukkal, hol a hasukkal, hol az oldalaikkal súrolják a feneket.
A medenczében levő kavicsot tükörsimává csiszolták evvel a foly-
tonos súrlással. Előttünk vannak olyan halak, a melyek tulajdon-
képpen — járnak; halak, a melyeken nem Játszik a száj; mikor
aztán kinyitják, akkorára tátják, hogy nagy férfiököl beleférne.
Vannak halak, a melyeknek olyan agyara van, mint a vaddisznó-
nak, s vannak olyanok, a melyek azt a benyomást teszik, ha
kinyitják a szájukat, mintha — műfogakat viselnének. — Az
egyik medenczében száz meg száz színű korálliumtömb áll és
körülötte a víz teljesen sima, csendes. Most megkopogtatjuk a
medencze üvegét és ime, egyszerre megelevenedik a korállium-
tömb. Száz meg száz élő alak bújik ki belőle a színeknek és ala-
koknak ezer meg ezer változatában. Mindezek a halak a korállium-
ban voltak; vagy rajta vagy benne. De az alakjuk meg a szí-
nük annyira hozzáalkalmazkodott a korálliumtömb színéhez meg
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ágainak és üregeinek alakjához, hogy a legszorgosabb vizsgálat
vagy a legéberebb szem sem vehette őket észre. Ezek a halak
olyan csodálatos és soha sem látott alakot mutatnak, hogy jogosan
mondhatta a tudós amerikai Jordan, hogy a honolului aquariumnak
nincs párja a világon. —

Érdekesen tarka Honolulunak a lakossága is, a melylyel futólag
már megismerkedtünk akkor, a mikor hajónkkal betértünk a kikö-
tőbe. A lakosság meg az utczák képe olyan változatos, hogy hol
Amerikának valamely nyugoti városában, hol Khinában vagy Japán-
országban, hol valamely csendesoceáni szigeten képzeljük magun-
kat, a szerint, hogy melyik városrészbe jutottunk. Aránylag a leg-
utoljára említettek, a bennszülött háváiiak, vannak számra nézve
leggyengébben képviselve; annál nagyobb számmal a khinaiak meg
a • japániak. Igen érdekes népcsoportozatot mutat az iskola környéke,
a mikor a gyermekek kijönnek az iskolából. Az európai nemzeti-
ségűek között azonnal megkülönböztetjük a barnaképű, göndör-
hajú kis portugállust, a haloványképű szőke németet, az okosszemű
és már most vállalkozó szelleműnek látszó kis kópét: az amerikait
Míg a portugállus meg a német arisztokratikus gőggel kerüli ázsiai
iskolatársait: a khinait meg a japánit, a kis amerikai melegen barát-
kozik velők. Most — mint iskolásgyerek — még nyájas és barát-
ságos az ázsiaiakhoz; alighanem szeretne tőlük elharácsolni, vagy
rájuk sózni valamit. De majd ha megnő, úgy fog tenni ő is, mint
a papája: utálni és gyűlölni fogja őket; bojkottálni és szidalmazni:
elzárja előlük az országát s a bőrükre fogja tetováltatni a számu-
kat, mielőtt beengedi őket az országába, mint a hogyan a baromra
sütik a betűt tüzes bélyegzővel. Szóval: a „szabad Amerikának
demokratikus fia" lesz ő is, mint a milyen a papája most.

Bámulatraméltó az az ellentétes bánásmód, a melyet az ame-
rikaiak a körülöttük élő népfajokkal szemben tanúsítanak. Hogy
milyen gyűlölködő megvetéssel viselkednek a khinaival meg a japá-
nival szemben, az köztudomású. Legjobban szeretnék, ha a már
letelepedett ázsiaiak egyszerűen és egyszerre kipusztulnának és ha a
további bevándorlás ellen hermetikusan záró falakat vonhatnának.
A négert talán még kevésbbé tekinti embertársának, ha ugyan ezt
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a felfogást, nézetet vagy érzést fokozni lehetne. Ellenben a benn-
szülött háváit keblére zárja és dédelgeti. Magához hasonlónak vagy
magával egymértékűnek persze a kánákát sem tartja, de ez hason-
líthatatlanul rokonszenvesebb előtte, mint az ázsiai vagy a néger. Az
emberies, rokonszenves bánásmódnak azonban a szegény kának adta
meg az árát: pusztul, vész és fogy. Ma már jóformán alig vannak
egynéhány ezerén, a kikre a „kának" szó alkalmazható. Hogy hova
lettek, azt nehéz megmondani. Az amerikai társadalomba nem

HAVAI! TANCZOSXOK.

olvadtak be, — ez, mint lehetetlenség, ki van zárva. Eredeti jelle-
gükben alig láthatók. Tehát hova lettek ? Átvedlettek s most egészen
különös, sajátságos népfajt alkotnak, a melynek a létezése alig éri
meg a legközelebbi századot.

Azok a gyönyörű férfi- és női alakok, a melyeket a fényképek
után ismerünk, valamint az idillikus és primitivus fűházak, a melye-
ket szintén sokkal gyakrabban láttuk fényképeken, mint a valóság-
ban, csaknem „unikumok". Lehetséges, hogy odaát, a szomszédos

30*
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szigeteken: Niiáhun, Molokáin vagy Háváiin még nagyobb számban
találhatók, de Honolulu környékén igen sokáig kell bolyongani, i.
míg ezeket — eredeti bennszülöttet meg a fűházat — együtt találjuk.

A munkás kának teljesen átvedlett amerikai munkássá, az asz-
szonyok azonban némileg módosították az amerikai viseletet. Való-
sággal „reformálták". Ugyanis nagyon ízléstelen és komor színű
hosszú szoknyát viselnek, a mely a vállaktól a bokáig ér, egy
darabban; olyan, mint a mostanában nálunk divatos „reform"-ruha.
Ehhez az ízléstelen ruhához nagyon kis karimájú — tehát nagyon

HAVAII NŐ-CSOPORT.

ízléstelen — szalmakalapot viselnek, a mely a nők húsos, teli arczá-
hoz nagyon rosszul illik. Az úri osztályhoz tartozó vagyonos káná-
kok teljesen elfogadták az amerikai viseletet, de úgy mint a köznép,
megtartottak régi viseletükből egy kis emléket. A virágdíszt ugyanis.
Férfiak és nők, városiak és falusiak egyformán ragaszkodnak az
egykori viseletnek ehhez a kis romjához. A kalapon meg a mellükön
valamennyien virágkoszorút viselnek: a rózsafüzér olyan elmarad-
hatlan kellék a ruházatukon, mint akár a fehérnemű, vagy a
szoknya.



HOXOLULU-BAN 237

Újabb időkben a khinai elem némileg hozzájárul, hogy a barna-
bőrű kánákok törzsének teljes kipusztulása ne történjék rohamosan.
Tekintettel arra a körülményre ugyanis, hogy a hazájukból kiván-
dorló khinaiak között a khinai nő nagy ritkaság, a kánákok és
khinaiak között meglehetős gyakori a házasság. A kánákok ebben a
tekintetben ugyanegy véleményen vannak a burmánokkal. Láttuk
Rangunban, hogy a leányokkal megáldott burmán családapa sze-
mében a szorgalmas, takarékos és munkabíró khinai bevándorlóit
sokkal kívánatosabb vőnek, mint a léha, munkakerülő és éppen-
séggel nem takarékos burmáni bennszülött és ennélfogva sokkal
szívesebben adja nőül a leányát az előbbihez. Erkölcsi és ethikai
szempontból igen nagy hasonlatosság áll fenn a burmán meg a
kának között. A kának is sokkal szívesebben jár a mutatványos
bódék, a tánczosnők meg a „nigger" bohóczok szórakoztató elő-
adásaira, mint a czukor- meg ananász földekre és sokkal szívesebben
dobatja magát fürdőzés közben — deszkára lapulva — a parton
megtörő hullámok által, mint kánuban halászni menni reggeltől
estig és húzni a nehéz hálót. Ezért történik tehát, hogy a khinai
számos esetben kiüti a nyeregből a kánakot. A két ellentétes faj
keveredése elég érdekes typust hoz létre. A háváii kának ugyanis
kerek, telt arczú; sugár és magas termetű ; a bőr színe olajbarna.
Különösen szép a szeme, kerek, nagy, dióbarna, nyílt tekintetű. A
khinai pedig zömök, erős; az arcza csontos, a pofacsontja kiálló;
a bőr színe sárgás; a szeme keskeny, ferdén metszett. Hogy a jel
lemük mennyire ellentétes, azt már említettük'. Nos, ennek a két
fajnak a keveredése nagyon érdekes terméket hoz létre. Csodálatos
módon, éppen ötven százalékot örököl az ivadék a két szülőtől,
úgy testi, mint lelki tulajdonságban. Azaz az új nemzedék éppen
a közepén áll a kánáknak meg a khinainak. Tudniillik az új ivadék
meglehetős szorgalmas, meglehetős takarékos; sem nem zömök,
sem nem nyúlánk; nem barna, de nem is sárga; a szeme nem
ferdén metszett és nem is kerek. A két szülőjéhez való vonzalom,
között legerősebb a — fehér fajhoz való vonzalma. És valóban ez
a nemzedék az, a melyben az egykori bennszülött fel fog olvadni.

Mintegy 24,000 khinai és 30,000 japáni él a háváii szigeteken.
Ez a két ázsiai.faj végez minden munkát, kezdve a szatócskodáson
a bányamunkákig. A khinaiak főképpen kereskedők, házalók és
cselédek; a japániak főleg mezei és kerti munkások. A temérdek
czukorültetvényen — a Háváii-szigelek legfőbb és legjövedelmezőbb
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jövedelmi forrásán — csaknem kizárólag japáni munkások dol-
goznak.

Hogy hogyan viselkednek a japániak, annak jellemzésére leg-
•czélszerűbbnek tartom, ha idézem azt a véleményt, a melyet egy
honolului német czukorültetvényes mondott felőlük. Ez a német
húsz esztendőnél régebben termel czukornádat a Hávái-szigeteken
és az utolsó tíz évben kizárólag japáni munkásokat szerződtetett.
Az ő véleménye pedig ez: „a japáni valósággal ideális munkás:
•de csak akkor, ha emberségesen és igazságosan bánnak el vele.
Az amerikaiaknak utolsó években tanúsított brutális, önző és ember-
telen modora — amit ők „praeventivusokosságnak" neveznek — káros
hatással volt ezekre a szorgalmas és józan emberekre. A szorgal-
muk meg az ambíciójuk valósággal bámulatos. Naponkint látom,
hogy a mikor a napi munkától kimerültén hazatérnek, előveszik az
angol grammatikát és tanulnak angolul, meg tanítják a gyermekei-
ket. Valamennyinek az a törekvése, hogy kiemelkedjék a közönséges
munkás-osztály nívójából és magasabb társadalmi osztályba jut-
hasson."

A törekvés meg is látszik a honolului japániak társadalmi éle-
tében. Van köztük akárhány tekintélyes és vagyonos ember; bank-
hivatalnok, orvos; van külön kórházuk, iskolájuk. És mert magukkal
hozták hazulról a feleségüket is, ennélfogva a honolului japáni
negyed — benépesítve a kellemes és rokonszenves, sőt számos
•esetben bájos japáni fiatal nőkkel — a város legszebb részletei közé
tartozik.

A minden tekintetben érdekes szigetcsoportnak a története is
•érdekes. Óceánia valamennyi szigete között mindenesetre az övé a
legérdekesebb. A mikor Cook 1778-ban először érintette a Háváii-
szigeteket, akkor ezek három, egymástól teljesen független fejede-
lemségre voltak oszolva. Cook látogatása — és meggyilkolása —
után néhány évvel a fejedelmek egyike, I. Kámeháméhá, a kinek
érczszobra a kormányzósági palota előtt áll, egyesítette a három
fejedelemséget egyetlen királysággá. A véletlen — és némi vérontás
— folytán a háváiiak 1789-ben egy amerikai hadihajó birtokába és
•ennek révén ágyúk és puskák birtokába jutottak. A foglyul esett
amerikai tengerészek, meg a modernus fegyverek segélyével Káme-
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háméhá rendre megtámadta a különálló fejedelemségeket és meg-
hódolásra kényszerítette azok uralkodóit; a hódítás befejeztével pedig
kineveztette magát I. Kámeháméhává, az „Egyesült háváii király-
ság" uralkodójává. Ekkor történt az az esemény, a melyet a Páli-
völgynél röviden már megemlítettünk. Tudniillik Oáhu-sziget meg-
hódításakor — ez az a sziget, a melyen Honolulu fekszik — az
oáhui hadsereg, mintegy 3000 ember, a Nuuánu szórósban, a Páli-
szirten foglalt állást. Miután a menekülés ki volt zárva, megadni
pedig nem akarták magukat, az egész hadsereg leugrott a Páli szik-
láról a- rettenetes mélységbe. A szigetek meghódítása 1810-ben be
volt fejezve és Kámeháméhá tíz éven át volt „minden háváiiaknak
korlátlan ura". Az utána következő négy Kámeháméhá alatt a kis
királyság gyönyörűen fejlődött. Intenzivus mezőgazdaságot folytat-
tak, hadiflottát építettek, amerika-európaias rendszert vezettek be a
közigazgatásba. Szóval: a polinéziai szigetlakók tökéletes kultúrára
emelkedtek. Ekkor trónra jutott a „lump király", I. Kálákáuá, a ki
tönkretette a gyönyörű virulásnak indult királyságot. Alatta kezdő-
dött meg az idegenek uralomra jutása az országban. így például
a minisztériumban volt egy német, egy angol, meg egy amerikai.
A hadseregbe idegeneket toboroztak és kezdetét vette a japániak és
khinaiak bevándorlása. Európából főképp a portugállusok vándorol-
tak be, pótolni a rohamosan pusztuló bennszülötteket. Amerika befo-
lyása napról-napra nőtt, mert a személyes kiadásokra óriási össze-
geket pazarló király folytonosan pénzzavarban volt, a melyből
Amerika készségesen segítette ki a „királyi lumpot", a minek persze
az ország adta meg az árát.

Ennek a különben genialis embernek egy alkalommal szellemes
ötlete támadt, királya akart lenni — egész Polinéziának! Erre az
ötletre akkor jött, a mikor a Föld körül tett útján megismerte az
európai nagyhatalmakat és — megirigyelte ezeknek, nagy hatalmát.
Mindenek előtt a „szomszéd" országot — a tőle néhány ezer mért-
földre eső Számoa-szigeteket — akarta ennek a tervének megnyerni
és egy oda küldött hadihajója által kérte meg Szamoa királyát,
Malietoát, hogy — engedje át neki a királyságát. A nagyszabású
terv azonban zátonyra jutott egy nagyon jelentéktelen dolgon. Annak
a hajónak a parancsnoka ugyanis, a melyet Ápiába küldött, hogy
alkudozzék Szamoa királyával, nem Ázsiába ment, hanem Ameri-
kának valamelyik kikötőjébe, a hol a parancsnok meg a tisztikar
eladta a hajót, ágyúkkal, felszereléssel együtt, a pénzt elsikkasztot-
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ták, a legénységet pedig cserbenhagyták. így esett Kálákáuá király
nagyhatalmi álma a — Nagy-Oceánba.

Kálákáuá Dávid után az utolsó uralkodó jutott trónra: Liliuo-
káláni királynő, a kit azonban lesodort a trónról a — „czukor-
krach'-'. A hirtelen beállott nagy szegénységre forradalom követke-
zett, a melynek az amerikaiak hadihajói vetettek véget, oly módon,
hogy a királyságból köztársaság lett, a mely fölött a protekturátust
Észak-Amerikának adták a háváiiak. A kapocs mindinkább erős-
bödött, az amerikaiak befolyása pedig folyton nőtt, míg végre
1897-ben, Mc Kinley idejében, a szigetcsoportot egészen bekebelez-
ték az Egyesült-Államokba, a melynek azóta territóriuma.

Igen fogyatékos lenne az a kép, a melyet az érdekes sziget-
csoportról alkottunk, ha nem ismernők annak legérdekesebb részletét,
a — geológiai alakulását, temérdek vulkánját. A saját laikus isme-
reteim és leírásom helyett idézem egyik legkiválóbb geológusunk
— dr. Cholnoky — ismertetését, a ki nemcsak hűen, de érdekesen
ismerteti a Háváii-szigetek legszebb részletét: a geológiáját.

„Havaii- vagy Sandwich-szigetek csoportja nyugaton a kis
Morell szirttel kezdődik s 3500 km. hosszúságban, elég szabá-
lyosan sorakoznak a szigetek kelet-délkelet felé egymásután. Az
északnyugati szigetek kicsinyek, de nagyon sok körülöttük a
korallium-képződmény. A keleti szigetek fokozatosan nagyobbak
s legnagyobb köztük a tulajdonképeni a Havaii, amelyen most is
szakadatlanul, szüntelenül működnek a vulkánok és pedig a Mauna
Loa meg a Kilauea. Sőt még még minden egyes szigeten is azt
tapasztaljuk, hogy a nyugati vulkánok előbb kialudtak, mint a
keletiek.

Mindebből azt kell következtetnünk, hogy a vulkánosságot
létrehozó repedés folyton terjed nyugatról kelet felé. A már kialudt
vulkánok lassanként visszasülyednek s csak a koralliumok jelzik
hajdani kiterjedésüket, a szigetsor keleti végén pedig mind tovább
és tovább harapódzik a jelenség s jelenleg Havaii keleti végén van
működés. A Mauna Loa egyike a legnagyobb működő vulkánok-
nak a föld kerekségén (4170 m. magas) s majdnem tisztán lávából
és pedig igen hígan folyó lávából épült fel, ezért oldalai nagyon
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lankásak. Lényegesen különbözik is ebben a tekintetben a Vesuviotól
s általában a rendes, réteges vulkánoktól, ami annál csodálatosabb,
mert alig néhány évtized alatt keletkezett a hegységnek majdnem
egész, rengeteg tömege. Valóságos csodája a vulkanizmusnak a
Mauna Loa délkeleti oldalán nyíló Kilauea kráter. Ebből folyton

KIHŰLT LÁVA.

ömlik a láva, még pedig olyan nyugodtan, hogy mindig meg lehet
közelíteni. A -kráterben nagy lávatavak vannak. Erős működés idején
60 felé jár a számuk, a láva úgy fortyog, hullámzik bennük, mintha
víz volna.

Honolulu Oáhu szigetén van, amelynek vulkánsága már rég
elaludt."



A KILAUEA TÖVÉBEN.



ÁTKELÉS A CSENDES ÓCEÁNON.

A Csendes-Oceán két partja közötti személyforgalom lebonyo-
lítását Jokohama és San-Francisco között ez időben három nagy
hajótársaság tartja fenn, az ,,Occidental and Oriental", a „Toyo
Kisen Kaysha" és a ..Pacific Royal Mail". Az „0. and 0." meg
a „T. K. K." hajói ezen útjokon érintvén egy-két napra Honolulut,
a rengeteg utat Jokohama és San-Francisco között nem egyfoly-
tában teszik meg, míg ellenben a Pacific Royal Mail úgynevezett
„Empress" (Császárnő) hajói, az „Empress of India", Empress of
China", „Empress of Japan", a melyek Jokohama és a canadai
Vancouver között közlekednek, a Csendes-Oceánon átkelő utat meg-
szakítás nélkül teszik meg. Mind a három társaság elsőrendű, nagy-
szabású személyszállító hajókat tart. Mielőtt a Hamburg—America
Line némely hajója, például a „Deutschland", „Kaiser Wilhelm"
vagy legújabban a Cunard Line híres turbinás hajója, a „Lousi-
tania" nem szállt tengerre, addig az említett csendes-óceáni három
társaságnak hajói voltak a legnagyobb, leggyorsabb és legelőkelőbb
hajók. Átlag 17—19 ezer tonnás súlyúak, de van köztük néhány,
a mely 25 ezer tonna súlyával óránként 17—19 tengeri mértföldet
tud megtenni. (A „Deutschland" típusú hajók 33 ezer tonnások
és átlag 23 mértföldet futnak. Sőt a ,.Lousitania" első útja alkal-
mával, 1907. nyarán, óránként 24 mértföld átlagos sebességgel keresz-
tezte az Atlanti-Oceánt Anglia és Amerika között.)

A Csendes-Oceánon megteendő útra csak ilyen nagyszabású
hajók alkalmasak. Csak ilyen nagy ürtartalmú hajó képes egyszerre
annyi szenet felvenni, a mennyi szén az útra szükséges. Az út
hossza ugyanis San-Francisco és Jokohama között 4536 mértföld,
míg Vancuover és Jokohama között 4259 mértföld.



A MIKOR AZ ÓCEÁN NLM' KÍVÁNATOS ÜDÜLŐHELY.
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A Toyo Kisen Kaysha japáni hajótársaság „Amerika Maru" nevű
hajójával tettem meg az utat Honoluluból Jokohamába. A véletlent,
mely erre a hajóra hozott, szerencsésnek mondhatom, mert annak
következtében a tizenkét napot igénybe vevő utat olyan hajón tettem
meg, a mely alkalmat adott arra, hogy a különben fárasztó és
kimerítő óceáni utat ma a legkedvesebb emlékeim közé sorozha-
tom. A japáni lobogó alatt járó „Amerika Maru"-n meglepő kényel-
met, tisztaságot, kitűnő (amerikai) konyhát és csakhamar igen
rokonszenvessé vált társaságot találtam. A kétszáz méternél hosz-
szabb és huszonkét méter széles hajó három fedélzetének mind-
egyike alkalmas volt úgy a hosszú sétákra, mint az idő agyon-
ütésére geriiálisan megválasztott sportjátékokra. Hajófülkém való-
ságos terem volt; széles angol rézágy volt benne, hófehér ágy-
neművel, kényelmes ottománnal, tágas ruhaszekrényekkel, villamos
világítással; falán pedig akkora ablak, a mekkorát előbbi tengeré-
szeti szolgálatom alatt, az apró vitorlás ágyúnaszádokon, még
álmomban sem tudtam volna elképzelni, mint hajóablakot. A für-
dők és szokásos mellékhelyiségek megleptek pazarul fényes beren-
dezésükkel, igen nagy számukkal; mind a három fedélzetnek
mindkét oldalán számos márványmedenczéje van. Az éttermében
400 ember kényelmesen ülhet egyszerre az asztalnál, a felszolgáló
személyzet pedig olyan nagyszámú volt, hogy étkezés közben — a
mikor is napjában háromszor 20—22 fogásból álló étlapot ettünk
végig — azt hihette volna minden utas, hogy ő az egyetlen, a
kivel a felszolgáló személyzet törődik. Jellemző adat a khinai fiúk
páratlanul álló ügyességére: a japáni hajón két személy kivételével,
minden eredeti japáni volt; a felszolgálást meg a tulajdonképeni
matrózszolgálatot azonban khinaiak végezték. Ebben a kettőben a
khinaiak úgyszólván utolérhetetlenek.

A hajó tisztikara, az amerikai parancsnok és a hajóorvos kivé-
telével, japániakból állott. A négy-öt japáni tiszt, a kik az étke-
zések alatt egy-egy asztalfőn elnököltek, szeretetreméltóságban és
előkelőségben mintaképei lehettek volna bármely európai nemzeti-
ségű gentlemannek.

Mindent felülmúlt azonban kedvességben és — furcsán fog
hangzani- bájosságban — az Óceán meg az időjárás. Május külön-
ben is a legkedvesebb hónap a Föld északi felének bármely vidékén.
De azt az elbűvölő gyönyörűséget, a melylyel a május hónap a
Csendes-Óceánon kedveskedik az embernek, avval nem veszi fel a
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versenyt a japánországi cseresznyevirágzás ideje sem. Többször volt
alkalmam orvosi hallgatóság előtt földrajzi — hygieniai dolgokról
beszélni, de soha el nem mulasztottam megemlíteni, sőt kiemelni,
hogy az az ember, a ki lelkinyugalmat és idegéletében enyhülést
keres, a kit megtéptek a bármely okból keletkezett nyugtalansági
érzései, a kit gond vagy bánat emészt, a kit kimerített a szel-
lemi megerőltetés, szóval: mindaz az ember, a ki szellemének
pihenést és testének nyugalmat keres vagy gyógyszert lelki fájdal-
mainak csillapítására, az menjen néhány hétre a —Csendes-Óceánra.
Ott mindezeket megtalálja. Leírhatatlanul bájosak azok a napok, a
melyeket az ember a Csendes-Oceánt átszelő hajón átél. A tizenkét
nap meg nem szakított lánczolata a testi és lelki gyönyörűségek-
nek. Május havában ugyanis a Csendes óceánnak ez a része
— ritka kivétellel — olyan sima, mint a tükör és olyan csendes,
mint a hegyi tó. Akárhányszor megtörtént útközben, hogy napokon
át egyetlen hullámredő nem látszott a végtelen vízterületen. A Csen-
des-Oceán levegője olyan, a milyenre azt szoktuk mondani, hogy
,,balzsamosan lágy, édes". Nem hasonlítható hozzá sem az erdő,
sem a virágos park, sem a magas hegyek levegője. Amaz nem
ideálisan tiszta, mert megérzik rajta a virágillat, vagy a földszag;
a magas hegyen pedig ritkább voltánál fogva nem olyan kelleme-
sen ozondús. Az Óceánon azonban ideálisan tiszta a levegő. Való-
sággal élvezi az ember. Az égbolt pedig tüneményesen szép és
bámulatosán magas. Ilyen gyönyörködtetően magas, gigászi kupo-
lának sehol másutt nem látszik az égbolt. Még a dél-amerikai
Cordillerák mentén sem, a hol a levegő olyan bámulatosán tiszta és
átlátszó, hogy helyenként a kétszáz mértföldnyi távolságra emelkedő
hegyóriások körvonalait is tisztán kivehettük. Az azúrkék égbolton
a nap különböző szakában elragadóan szép alakú és színezetű
felhők gyönyörködtettek bennünket. Alakban, színben és a szinek
összefolyásában annja változatosságot és olyan sokféleséget mutat-
tak, hogy az ember azt hihette volna, hogy valami földöntúli
lények tisztán a mi gyönyörködtetésünkre rendezik a változatos-
ságokat. Az égboltozat közepe — a kupolája — minden időben
tiszta volt. Sem éjjel, sem nappal egyetlen tenyérnyi felhőcske
nem volt rajta látható. De a szélein — az Óceán meg az égbolto-
zat egymásba folyásán — egész nap fantasztikus alakú és gyö-
nyörű színű felhőkkel volt borítva. Mintegy tíz-tizenöt percczel
naplemente előtt a látványosság szépsége leírhatatlan mértékben foko-



248 • GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

zódik. A látóhatárhoz már egészen közelálló, bíborvörös nap más é?
más színben világította meg a körülötte lebegő, a vele szemben levő
meg a jobbra és balra eső kolosszális terjedelmű felhőket. Ugyanegv
pillanatban láttunk hófehér, rózsaszínű, ibolyaszínű és kékesfehér
felhőket. A felcsigázott fantázia a legfantasztikusabb alakokat látta a
felhőkben: tündérszép tájképeket a víz partján, regényes várromo-
kat, irtózatos vízeséseket, a melyek a képzeletben sok ezer méter
magasaknak látszottak; gyönyörű freskókat, idillikus genre-képeket.
gigászi facsoportokat. A mintegy negyedóráig tartó és mindennap
megismétlődő látványosság olyan nagyszabású, olyan soha előbb
nem látott tünemény volt, hogy a hajón alig volt valaki, akire nem
okozott volna maradandó és mély benyomást. Fokozta a hatást az
abszolutus magány. Rajtunk kívül nem volt egyetlen lélek — hajó —
a végtelenségen. A 12 napig tartó utazás alatt egyetlen hajóval
sem találkoztunk. A mi különben a Csendes-Oceánnak ezen leg-
forgalmasabb részén is a rendes és szokott dolog. Az a kivétel,
ha két hajó találkozik San-Francisco és Jokohama vagy a Vancouver
és Jokohama közötti úton. A míg a Havaii szigetek közelében tar-
tózkodtunk, itt-ott megjelent a hajó közelében valamely messze-
röptű óceáni madár, például az otromba testű, de graciózusan
repülő albatrosz vagy a villámgyors repülésű tengeri fecske. A mint
azonban. a Midway-szigetek — az egész világon a legfélreesőbb
kis szigetek, körülbelül éppen a középen Japánország és Amerika
partjai között — közelébe értünk, a madarak is elhagytak bennünket.
Bevált az a mondás, hogy olyan vidékre jutottunk, „a hol még a
madár sem jár".

Kedves és rokonszenves volt a hajó társasága jóllehet, túl-
nyomóan amerikaiak voltak az utasok; a ki pedig nem amerikai
volt, az — kevés kivétellel — azzal büszkélkedhetett, hogy angol.
Ezeken a vidékeken, tudniillik Amerika és Ázsia partjai között,
számszerint csak ez a két nemzetiségben ember jöhet tekintetbe.
Európa többi nemzetei — német, franczia, olasz — csak kivéte-
lesen tűnnek fel a látóhatáron; a „hungarian" még hírből is alig
ismert. A hajó minden berendezése — nyelvet, társadalmat, étke-
zést, napi beosztást, könyvtárt tekintve — olyan, mintha az ame-
rikai és angol nemzeten kívül más nem is léteznék a világon.
Számos apró jelenségből volt alkalmam észrevenni, hogy engem,
a „hungariant", inkább számítottak a hajó khinai és japáni uta-
saihoz, mint maguk közé. Természetesen nem bántó vagy kicsi-
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nyítő szándékból, hanem egyszerűen azon feltevésből, hogy: a ki
a hajótársadalom szűk és zárt keretében nem amerikai vagy angol,
az oly kevéssé tartozik hozzájok, hogy inkább az ázsiaiakhoz sorol-
ják. Az amerikaiak szabad irányú társadalma, szokása, fesztelen
magaviselete és magával ragadó közlékenysége átformálja a hajón
az angolt is és ezáltal páratlan értékű társadalmi iénynyé alakítja
a formákat betartó, finom műveltségű és lelkileg tartalmas angolt.
Az első osztályú utasok között volt mintegy harmincz japáni és
ugyanannyi khinai. A japániak közt mintegy tíz tengerésztiszt volt,
a kik valamely szolgálati ügyben jártak az Észak-Amerikai Egyesült-
Államokban és most hazatérőben voltak. Jóllehet, még frissiben
meg volt rajtuk a legutolsó háborújukban szerzett dicsőség máza,
azért a sötétsárgás, barnaarczú, aprószemű és nagyon pisze had-
fiak éppenséggel nem imponáltak fellépésükkel. De nem is igen
akartak. Szerényen meghúzódtak az étteremnek egyik távolabb eső
asztalánál és egymás között maradtak végig az egész utón. A tisz-
tek igen szigorú fegyelemhez lehettek szoktatva; sohasem történt
meg az, hogy az alantosabb tiszt megszólította volna a rangban maga-
sabbat. Ellenben — tiszta porosz mintára — jóízűen és hangosan
nevettek, ha a fölebbvalójuk kegyeskedett valamilyen „vicczet"'
mondani. Ázsiai nő összesen hét-nyolcz lehetett az első osztályon;
köztük egy mulatt nő kis gyermekével. Mi európaiak hajlandók
vagyunk azt hinni, hogy a mikor európai-amerikai társaságban japá-
niak és khinaiak vannak együtt, akkor a két társaság úgy oszlik
meg, hogy az európaiak az amerikaiakkal alkotják az egyik társa-
dalmat, a japániak és khinaiak a másik csoportot. Nem így van.
A japániak és khinaiak nem egy csoportot alkotnak, hanem két
külön állót, mert a két ázsiai faj éppen úgy külön válik egymás-
tól és éppen olyan elszigetelt csoportot alkot, mint a mennyire
távol állanak az európai-amerikai csoporttól. Mi, nem amerikaiak,
szorosabb érintkezésben állottunk a japániakkal meg a khinaiakkal,
mint ezen utóbbi két nemzetiség egymással. A két nemzetiségnek
egymástól való elkülönítése még szembetűnőbb volt a harmadik"
osztályon, a melyen mintegy 600 japáni és ugyanannyi khinai volt.
Az elkülönítés éles és szembetűnő volt. A khinaiak a hajó hátulsó
részén voltak elhelyezve, a japániak a hajó előrészén. A kettő közé
volt beékelve az első osztályú utasok számára berendezett közép-
rész meg a hatalmas hajógépezet. Ennek folytán a két nemzetiség
elkülönítése olyan tökéletes volt, hogy a khinai és japáni harmad-
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osztályú utasok az egész utón egyszer sem érintkezhettek egy-
mással, sőt nem is látták egymást. Ezen sajátszerű berendezésnél
fogva mi, első osztályú utasok, abban a helyzetben voltunk, hogy
a szoká'sos fedélzeti séta közben a hajó orra felé közeledvén, egy
darab hamisítatlan japáni népéletet láttunk magunk előtt, mintha
akár Oszakának vagy Kodzunak egyik térségén lettünk volna; öt
percczel később pedig a hajó fedélzetének hátsó részéről már Sang-
hainak, Csi-funak, vagy Amoynak túlélénk és rendkívül zajos
utczáin képzelhettük volna magunkat. Magától értetődik, hogy a
két nemzetiségnek nagyon különböző konyhája is el volt különítve,
a mennyiben úgy a japániak, mint a khinaiak a saját nemzeti
eledeleiket kapták.

Ebben a tekintetben nagy előnyben voltak az első osztálynak
nem amerikai nemzetiségű utasai fölött, a kiknek az amerikai
konyha termékeivel kellett megelégednünk. Másrészt azonban meg
kell vallani, hogy az amerikai konyhával, főképpen a vagyonos osz-
tály konyhájával, meg lehet elégedve bárki is. Úgy látszik, hogy
az amerikai hajókon és amerikaiak számára berendezett más nem-
zetiségű hajókon is, abból a fölfogásból indulnak ki, hogy minden
utas a „milliárdos" osztályhoz tartozik. A konyha ugyanis olyan,
mintha csak azok számára főznének. A rendkívüli pompával és
fénynyel terített asztalon a napi három főétkezés alkalmával az
utazás egész tartama alatt a legnagyobb gonddal megválasztott
ételek gazdag sorozatát tálalták föl. — A mit nagyon vagyonos
inyenczek kigondolhatnak és drága pénzen megvásárolhatnak, azt
minden nap megtaláltuk az étlapon. Sőt, a mi több: az asztalon.
A kitűnő friss húsneműeken meg a bámulatra méltó californiai
gyümölcsökön nem csodálkoztam, ámbár ugyanegy napon tíz-tizen-
kétféle sültet találni az asztalon — még az utazás tizedik napján
is — mindenesetre nagyon elismerésreméltó berendezés. De hogy
honnan került elő naponkint a friss teknősbéka-leves, a félméter
hosszú homár, a kiapadhatlan bőségben felszolgált páratlanul pom-
pás friss vaj meg tej-créme, a mogyorónyi májusi retek meg a
frissen tépett, fiatal zöld-hagyma, azt sohasem tudtam kideríteni.
Igaz, hogy nem igen kerestem a titok felderítését, hanem megelé-
gedtem azzal, hogy nyitott ablak mellett pompásan átaludt éjszakák
után nemcsak kitűnő étvágygyal, hanem valósággal az „éhes vagyok"
igen kellemes érzésével ültem naponkint négyszer-ötször a inger-
lően-csábítóan terített és megrakott asztalhoz.
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Hygiénikus szempontból nem eléggé dicsérhető berendezés az
amerikai meg az amerikai mintára berendezett japáni hajókon, hogy
étkezések alkalmával szeszes italokat nem adnak az asztalra. Ezeket
csak a hajó „bar-jában lehet kapni.

Nagyon okos és bölcs berendezés. Az alkoholnak úgy sincs
semmi köze sem az étvágyhoz, sem az emésztéshez (ámbár erre
mifelénk általánosan elterjedt nézet az, hogy de bizony egy kis
„papramorgó" ebéd előtt nagyon okos dolog és hogy okvetlen bort
kell inni a töltött káposztára, mert különben azt hihetne a káposzta,
hogy -— kutya ette meg). A hajók bárjában azonban rendelkezé-
sére áll az utasoknak az italok legkülönbözőbb fajtája. De itt is
akad egy-két igen megszívelendően okos berendezés. Tudniillik
az italok „méregdrágák". Minálunk akár három „spiczet" szerezhet az
ember azért a pénzért, a mennyiért amerikai hajón egy-két pohárka
italt kap; másodszor pedig esti 9 óra után már — nincs bar. A ki
valamelyik amerikai hajón, az Óceánon, esti 9 óra után akar szeszes-
italt inni, az bizony kénytelen .— más korcsmába menni.

Kártya sincs az amerikai hajókon. A minthogy a valamirevaló
hajókon a kártyajáték egyáltalában ismeretlen időtöltés, vagy pénz-
szerzési mód.

A tizenegy napig tartó utón Jokohamáig, a hajó nagy pereme
ki sem jött a vízszintes felvízből. Olyan simán és nyugodtan
haladtunk előre — holott naponkint 360 mértföldet tettünk meg —
mint a milyen simán a csónak halad a zárt kikötőben. Ha az ember
nem látott maga előtt valamely olyan tárgyat, a mely kétségtelenül
magán viselte a hajó alkatrészének jellegét, órákon át élhetett abban
a hiszemben, hogy valamely nagy erdőségtől körülvett igen előkelő
hotelben lakik. A hajó orra által felvert hullámok zajlása ugyanis a
megtévesztésig hasonlít ahhoz a zajhoz, a mit terjedelmes nagy
fák lombsusogása idéz elő.

Jóllehet Honolulu és Jokohama földrajzi fekvése között —
északra, az Egyenlítő fölött — csak néhány fok a különbség (Hono-
lulu kereken a 21. fokon fekszik, Jokohama a 25. fokon), a hajó
útja nem egyenes vonalat, hanem lefelé nyílt görbületet ír le. Azaz
kerülőt teszen, hogy időt és mértföldeket nyerjen. Amint ugyanis
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a hajó elhagyja Honolulut, nem tart egyenesen nyugotnak, hanem
észak-nyugotnak, felmegy a 38. fok magasságáig, a mely magas-
laton egy-két napig folytatva az utat, csak akkor vészen déli irányt,
hogy letérjen Jokohama felé. Még érdekesebb görbületet írnak le
azok a hajók, a melyek Vancouvertől .Jokohamáig — vagy meg-
fordítva — megszakítás nélkül teszik meg a 14—16 napig tartó
utat. így például a Vancouverből — az 50. fokon fekvő kikötő-
ből — kiinduló hajó fel megyén az 52—53. fokig, hogy aztán
letérjen a Vancouvernél 15 fokkal mélyebben fekvő Jokohamába.
Gondolható, hogy ezt a — látszólag — óriási kerülőt, a hajók
sem a maguk, sem az utasok gyönyörűségére teszik. Főképpen
pedig nem az utóbbiak gyönyörűségére, mert ezeknek és főképpen
a tropikus vidékekről jövőknek, ebből a geográfiai műveletből semmi
más hasznuk nincs, minthogy rengeteg nagy náthát kapnak. Azok
az utasok ugyanis, a kik például az Indiákról, Dél-Khinából jönnek
és minden megszoktató átmenet nélkül jutnak fel a hajóval az
52 — 53. szélességi fokig, a melyeken a magas északon fekvő Aleuti
szigetekről lejövő hideg szél meg hideg áramlás erősen érezhető,
minden ruházatbeli óvóintézkedés ellenére, erős meghűlésnek van-
nak kitéve.

Az ezeken a vidékeken jártasabb utasok előtt ez a tény
annyira köztudomású, hogy ezt utazásaik alkalmával tekintetbe
veszik. Akárkány utas, a kinek Canadában volna dolga, még pedig
olyan sürgős, hogy a Jokohama—Vancouver és Jokohama—Hono-
lulu—San-Francisco közötti 5—6 napi időnyereség fontos tényező,
mégis ezt az utolsó és 5—6 nappal tovább tartó utat választják és
San-Franciscóból vasúton folytatják az utat Vancouverbe, mert ezen
az úton nem jutnak fel olyan magasra, és az átmenet egyik égöv-
ből a másikba nem olyan gyors. ' • •

De hát akkor miért mennek a hajók olyan magasra fel, ha
ez által kerülőt tesznek és időt veszítenek? Azért, mert a kerülő
csak látszólagos, időveszteség pedig nincs; ellenkezőleg: időben
nyernek. Ha valaki erről meg akar győződni személyesen, nem is
az Óceánon, hanem otthon a szobájában, akkor vegyen elő egy
jókora földgömböt meg egy pontos czirkalmat s meg fog győződni,
hogy az említett földrajzi pontok sokkal közelebb feküsznek egy-
máshoz, ha a mérést nem egyenes vonalban, hanem a fent jelzett
— görbületet leíró — módon eszközli. így például rá fog jönni,
hogy San-Francisco és Jokohama között egyenes vonalban 4791
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mértföld a távolság; míg azonban ívben — azaz a 38. fok magas-
ságát érintve — csak 4536 mértföld, azaz a kerülő ellenére 255
mértföld a nyereség. Még szembetűnőbb a különbség Vancouver
és Jokohama között. Egyenes vonalban 4632 mértföld az út, míg
ellenben ívalakban — az 52 és fél fok magaslatát érintve — csak
4259 mértföld, azaz 373 mértföld a különbség; éppen egy napi
út. Ez az érdekes tünemény — röviden magyarázva — azon a
tényen alapszik, hogy a szélességi fokok annál rövidebbek, minél
magasabban feküsznek az északi sark felé. Ha valamely picziny
bogárkának feladatul tűznék ki, hogy járjon körbe egy narancson,
vagy almán a legrövidebb úton, hát akkor annál rövidebb utat
tenne meg, minél közelebb tartaná magát a narancs vagy alma
valamelyik végéhez, a hol az alma kerülete — tehát szélességi
köre — határozottan kisebb, mint az alma közepén, vagyis az
Egyenlítő körül. A Föld két pontja közt a legrövidebb út a gömb
alakú Föld felszínén nem a szélességi kör, hanem az úgynevezett
„legnagyobb" kör, amelyet olyan képzelt sík vág ki a Föld fel-
színéből, amely sík a két ponton, meg a Föld középpontján megy
keresztül.

Ugyancsak érdekes csillagászati eseményen mentünk keresztül
Honolulu elhagyása után a negyedik napon, a mikor mintegy 1200
t. mf. megtevése után elértük a 180. hosszúsági fokot; azaz ahhoz
a ponthoz értünk, a hol a nyugoti félgömbről áthaladunk a keleti fél-
gömbre. Nagyjában megismétlődött ugyanaz az eljárás, a melyen átes-
tünk akkor, a mikor Sydney és Szamoa között elértük a 180. fokot
•és megismételtük azt a napot, a melyen a két félgömbnek ezt a
választóvonalát elértük. Akkor azonban az „Alameda"-val keletről
nyugot felé haladtunk és így a Nap járásával szemben fokonként
4 perczet nyertünk, tehát a mi időszámításunk szerint egy nappal
•előtte voltunk a nyugoti félgömb időszámításának — tehát a Sza-
moainak is — egy napot meg kellett ismételnünk, azaz ápri-
lis 22. kedd napra, másnap ismét június 22. kedd következik. —
Most pedig az „Amerika Maru"-n éppen ellenkezőleg történt; azaz
•egy napot átugrottunk és május 26.-án szombatra, másnap nem május
27.-e, vasárnap, hanem május 28.-a, hétfő következett. Tudniillik tekin-
tettel arra, hogy most — nyugotról kelet felé tartva a hajóval —
nem szembe mentünk a Napnak, hanem igenis mögötte czammog-
tunk, a mely utánaczammogás annyit jelent, hogy fokonként 4 per-
czet vesztettünk és ennek folytán a jelenlegi időszámításunk a hajón
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egy nappal mögötte járt a keleti félgömb időszámításának, azaz, hogy
míg nálunk, az „Amerika Maru-"n, ma még csak szombat volt,
Jokohamában pedig ugyancsak a mai napon már vasárnap volt,
egy napot át kellett ugranunk, hogy abban a perczben, a mint
átléptünk a 180. fokon, azaz átérkeztünk a keleti félgömbre, nálunk
is hétfő legyen, a minthogy hétfő volt a keleti félgömb időszámí-
tásában.

Hogy ez a kikerülhetetlen zavar be ne következzék, azért
javítják ki a hajókon egy napnak az átugrásával, illetőleg meg-
ismétlésével a hajó-naptárt, hogy megérkezéskor valamely kikötőben
már egyöntetű legyen az időszámítás. Az időjavításnak közös czél-
pontjául a 180. hosszúsági fok van megjelölve, a mely fokot „vasár-
nap—hétfő" vonalnak is neveznek. Tudniillik a 180. fok nem az
egész földgömbön a választóvonal. — Politikai földrajz tekinte-
tében lehetetlenség volt ezt az egyenes vonalat betartani, mivel
az több olyan helyen vonult volna át, hogy ugyanegy fenhatóság
alá tartozó földbirtokokat szétszakított volna. Ennélfogva nemzet-
közi közmegegyezéssel olyan vonalat jelöltek ki vasárnap—hétfő
vonalnak, a mely nagyjában összeesik ugyan a 180. fokkal, de
több helyen attól lényegesen eltér, hol nyugotra, hol keletre. Nagy-
jában ez a vonal úgy halad, hogy végigmegy a Behring-szoros
közepén, kikerüli Kelet felé az Aleuti- szigeteket, azután beleolvad
a 180. fokba, a melyből közvetlenül az Egyenlítő előtt ismét elhajlik
K. felé, visszafut a Fidzsi- és Szamoa-szigetek között, elhalad kelet
felé az Új-Zeelandi szigetek mellett, nekimegy az Antipodus-szige-
teknek és ismét beleolvad a 180. íokba.

Ha ezt a napátugrást meg nem cselekedtük volna és tovább
folytattuk volna azt az időszámítást, a melylyel a hajó Honolulu-
ból kiindult, akkor nagy zavarok állottak volna be abban a percz-
ben, a melyben Jokohamában — vagy a keleti félgömb bármely
kikötőjében — megérkeztünk volna. A mi naptárunk például május
31.-t, csütörtököt mutatott volna, a kikötőben pedig azt mondták
volna, hogy: dehogy, ma június l.-je péntek van! Tessék aztán
disputálni, hogy kinek van igaza.
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Szórakozásról nagy mértékben gondoskodtak a hajón. Gavalléros
modorú kapitányunk, Captain Going, valósággal leleményesnek mutat-
kozott azon törekvésében, hogy az utasoknak kellemessé tegye a
hajóntartózkodást. Napközben sokat sportoltunk és csaknem minden
este „báloztunk". A középső fedélzet kitűnő tánczteremnek bizo-
nyult, az amerikaiak pedig szenvedélyes tánczosoknak. Egyik estén
— a „vesztett nap" feletti bánatunkban, — nagy bált rendeztek,
a melyen az ázsiai hölgyek tudniillik a néhány khinai és japáni
nő, szintén megjelent. A díszesen öltözött ázsiai nők, a kik között
egy előkelő mandzsuriai nő általános feltűnést gerjesztett csodá-
latraméltó szépségével és gyönyörűséges ruházatával, karikára nyi-
tották különben ferdemetszésű görbe szemüket, a mikor látták, hogy
a furcsa ruházatú urak — frakkban — egy cseppet sem restel-
kednek derékon fogni azt a sok „idegen nőt", holott azok a „női
méltóságot meg erkölcsöt mélyen megalázó ruházatban, végtelen
szemérmetlen meztelenségben" (dekoltált mellel és meztelen karokkal),
jelentek meg ennyi ember előtt. Hát még milyen megbotránkoz-
tatónak tartották azokat a komikus taglejtéseket, a melyeket a kör-
ben forgó párok úgy neveztek, hogy: walzer meg boston. A khinai
nők szemlesütéssel meg mélységes elpirulással vastagon befestett
arczukon mutatták megbotránkozásukat, a japáni nők pedig a kimo-
nójuk széles ujjainak a széleivel födték be ugyancsak vastagon
bemázolt ajkukat, hogy ne nevessenek hangosan a furcsa lát-
ványon. •

Felfogásukban eredetiek voltak ezek az amerikaiak. Például:
a nagy étteremben megtartott vasárnapi istentiszteleten hiányozni
igen csúnya dolog, valóságos illetlenség volt; a jelenlevő úrnők
úgy viselkednek a szertartás alatt, miközben a kapitány a bibliából
néhány fejezetet olvas el, közbe pedig zsoltárokat énekelnek, mintha
szertartás után rögtön zárdába akarnának vonulni. De a mikor a
hajó egyetlen „színes" asszonya, a fentemlített mulatt nő, is belé-
pett a terembe 3—4 éves kis lánykájával, hogy részt vegyen a
vallásos, szertartáson, az amerikai nők szemükkel oly brutálisan
bántalmazták a gyámoltalan, szegény mulatt nőt, hogy az haladék-
talanul kivonult a teremből. Ezek az üde arczú, pajkosán mosolygó,
kislányosan rövid szoknyát viselő amerikai nők irgalmatlanok voltak
vele, egy manillai gazdag ültetvényes fiatal és művelt feleségével
szemben, már az első napon; egyszerűen kiközösítették a körükből
és a szegény fiatal nő soha többé a fedélzeten, vagy az étteremben
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meg nem jelent, hanem kis gyermekével az egész napot kabinjában
töltötte. Csak a mikor az utasok nyugalomra tértek, merészkedett
előjönni a fedélzetnek valamelyik félreesőbb zugában. Az amerikaiak-
nak ez a csúnya és szívtelen jellemvonása egyik legcsunyább moz-
zanata volt a csendes-óceáni utunknak.

Sajnos, semmi sem tarthat örökké: az óceáni útnak is vége
szakadt. 12 nappal azután, hogy Honolulut elhagytuk, korán reggel
elragadó gyönyörű kép állott előttünk: a Fudzsijama hóval borított
és napfénynyel besugárzott csúcsa és a jokohamai kikötő Bluffjének
érdekes körvonala.

Elérkeztünk Japánországba.



JAPÁNORSZÁGBAN.

Japánországról írni ma nagyon nehéz. A Szélső Keleten élő
negyvenöt millió emberből álló nemzet az utolsó két évtizedben
olyan sokat beszéltetett magáról, hogy sok tekintetben jobban ismer-
jük őket s többet tudunk az országukról itt, Európában, mint a
velünk szomszédos népekről s a határos országokról. Annak, a ki
csak néhány hetet tölthetett Japánországban, éppen olyan nehéz róla
ismertetést írni, mint annak, a ki éveket töltött ott. Néhány hét
alatt csak nagyon futólagos ismeretséget lehet kötni úgy a néppel,
mint az országgal. Az ezen idő alatt szerzett személyes tapasztala-
tok tehát alig múlják felül a turista tudását; a ki pedig éveket
töltött a japániak között, annak még nehezebb a feladata, mert
mélyebben megismerni a látszólag könnyen hozzáférhető és köz-
lékenynek vélt japániakat éppen olyan nehéz, mint a nekünk exoti-
kus nemzetről és országról áttekinthető képet nyújtani.

Nekem két ízben volt alkalmam Japánországot meglátogatni.
Orvosi minőségemben sok olyan irányban ismerkedhettem meg az
emberekkel, a mely irányban a nem orvos nem juthat a közelükbe;
volt alkalmam körüljárni a partok nagyobb részét és kalandozni az
ország belsejében. Ott jártam ifjúkoromban, a mikor a fiatal ember
fogékony lelkületével, rózsás szemüvegével s könnyen lelkesülő
lobbanékonyságával láttam az akkor „minden tekintetben" elbűvölő
szép országot, barátságos népét, elbájolóan szép asszonyait és ott
jártam érett férfikoromban, a mikor a már egyebet is látott ember
higgadtságával, bírálgató tárgyilagosságával és akaratlanul is mindig
összehasonlításokat tevő ember szemével néztem a most már nem
minden tekintetben elragadó szép országot, a nem mindenkor barát-
ságos embereket. Sőt az asszonyok sem voltak olyan „elbájolóan
szépek", mint a milyennek az első alkalommal láttam őket.

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 33
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És mégis, ha emlékezetemben néha felelevenülnek az utazásaim
alatt látott képek, például Kelet-India fantasztikusan kápráztató szer-
telenségei, Észak-Amerika grandiózus természeti szépségei, Peking-
nek és a Jang-cze kiang völgyének felejthetetlen érdekességei,
Oceania némely szigetének idyllikus bájai, valamennyinél szebb,
emlékezetesebb, színesebb, tarkább, sőt kedvesebb az a kép, a melyet
Japánország természeti szépségei és a japániak — nem az egyes
japáni ember — hanem az egész nemzet: férfiak, nők, gyermekek
együttesen — hagytak vissza az emlékezetemben. Az a kép, helye-
sebben az a kaleidoszkopikus képcsoportozat, a mely Japánországban
rakódott le emlékezetembe és vésődött az agyamba, olyan eleven,
élénk, erős és változatos volt, hogy még hetekkel később, a mikor
már tőle sok ezer mértföldre távoleső országokban jártam és a hol
ugyancsak mély benyomást tevő szceneriákat láttam és szintén nagyon
érdekes asszonyok közé kerültem — Észak-Amerika nyugoti part-
ján, fenn Canadában, vagy az Atlanti-Oceán partjain — a Japán-
országban szerzett benyomás még mindig elhomályosítatlanul élt
az emlékezetemben. Talán még a lelkemben is.

Tekintettel a rendelkezésünkre álló szűk keretre, lehetetlenség
bizonyos naplószerű sorrendet betartani akkor, a mikor Japánorszá-
got röviden, futólagosan, mondhatnám csak töredékekben ismertet-
jük. Azon oknál fogva, hogy ez az ország — jóllehet, hogy több
mint háromezer szigetből áll — egy egységes egész és hogy az
ország déli részén élő nép, úgy néprajzi tekintetben, mint társa-
dalmi berendezésében keveset különbözik az északibb részben élő
néptől, könnyebben beszélhetünk együtt és egyszerre úgy az ország-
ról, a nemzetről és a társadalmi berendezésekről, mint városról-
városra kalandozva, helyenként írni felőlük.

Ismerkedjünk meg mindenekelőtt az emberekkel. Eddigi utun-
kon is tapasztalhattuk, hogy mindenütt a világon, minden idegen
országban az ember a legérdekesebb látni való és legméltóbb a
megismerésre. Mielőtt azonban belebocsátkoznánk a közelebbi isme-
retségbe, világosítsunk fel egy tévedést. Tévedés ugyanis az a
vélemény, a melyet nemcsak minálunk, hanem általában egész
Európában a japáni nemzetről táplálnak, tudniillik azt, hogy —
sárgák. Dehogy sárgák; ezt csak mi állítjuk róluk, de nekik eszükbe
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sem jut sárgáknak lenni. Barnák a japániak, vagy mondjuk pon-
tosabban : búzaszínűek. Hogy milyen barnák, azt nem tudnám meg-
mondani, mert nem ismerem a barna színnek azt az árnyalatát,
a melyhez hasonlítani tudnám őket, de annyi tény, hogy barnák.
Világos barnák, sárgásbarnák, vagy olajbarnák, vagy akármilyen
barnák, csak nem sárgák. Tévedés az is, hogy „aprók, piczik".
Dehogy piczik ! Ha nem azokról a japáni férfiakról alkotunk véle-
ményt, a kiket Európában van alkalmunk megismerni, a kiket ter-
mészetesen a nekik éppenséggel nem illő európai ruházatban látunk
és a mely férfiak többnyire nehéz szellemi tanulmányokban, szoba-
munkában, asztal előtt görnyedő foglalkozásban satnyultak el tes-
tileg — azaz röviden: „államköltségen külföldi tanulmányútra kül-
dött „tudósokat" — hanem látjuk őket otthon, a hazájukban, a
nekik jól illő nemzeti viseletben, a kik a szabad levegőn, Japán-
országnak példátlanul tiszta, alig szennyezett levegőjében töltik az
életüket, abban az országban, a hol park parkot ér, a hol a nagy
házsorokat ellepi a sok fa, a hol minden udvar, ha csak akkora is,
mint amekkora nálunk a szoba, gondozott kert, akkor majd meg-
győződünk arról, hogy legalább is igaztalanok vagyunk akkor, a
mikor a japániakat úgy említjük, hogy: „a piczi, sárga emberkék".

Való, hogy átlag jóval alacsonyabbak, mint mi, európaiak. Sőt
annyira alacsonyabb termetűek, hogy azokat a hadköteles japáni
fiatalokat, a kik megütik azt a magasságot, a mely magasság a mi
hadseregünkben éppen még „szolgálatra alkalmassá" teszi az embert,
azt Japánországban már a — gárdához osztják be. De azért nem
gyengék, nem gyatrák, csak éppen apróbb termetűek. Szépeknek
azonban, tudniillik a mi fogalmunk szerint szépeknek, a legjobb
indulat mellett sem mondhatnók a japáni férfiakat. Mongol szár-
mazásuknak megfelelően, a szem meg az orr mongol jellegű; a
szem hasított és keskeny. (Ismételjük azt, a mit előzőleg a khinaiak
„görbe szemé"-re mondottunk: nem a szemgolyó áll ferdén,
vagy tér el alakban a mi szemgolyónk alakjától. A szemrés — a
két szemhéj közti ür — keskeny és a két szemhéj áll ferdén.
A szemgolyó úgy fekszik az üregében, mint a mienk.) Az orr
lapos és széles. A felső állkapocs csontjai meg a járomcsont élesen
kiállók; a haj sűrű, vastagszálú, koromfekete. Ellenben a bajusz
meg a szakái ritka. Ritka olyan értelemben, hogy a kinek van
bajusza-szakála, az ritkás, gyér és úgy is ritka, hogy ritka az
a férfiú, a kinek ez az állítólagos „férfidísze" megvan. Hogy a
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japáni nők melyik japáni férfiút tartanak szépnek, az mélységes
titok. Az a japáni nő, a kihez a tudnivágyó idegen ezt az „indisz-
krét" — az ő felfogásuk szerint: szemérmetlen — kérdést intézi,
az a nő mélyen elpirul, elfordítja a fejét és nem felel. Nekünk,
európaiaknak, azonban nem csak hogy nem szépek a férfiak, hanem
a rokonszenv és nagyrabecsülés ellenére is, határozottan kimond-
juk, hogy rútak. Még pedig igen nagyon rútak. Főképpen csúnyák.
ha meztelenek. A test nagyon aránytalan fejlődésű. A felső test
eléggé jól fejlett, de a végtagok, a lábszárak rövidek, gyenge izom-
zatúak és — kajlák. Továbbá eltorzítja őket, még a magasabb
társadalombelieket is, a baloldali bordaív kiemelkedése a mellkas
vonalából. Okozza ezt a csaknem kizárólagos rizstáplálék, meg a
temérdek téa, a mely úgy felpuffasztja a gyomrot, hogy a kitágult
és falaiban nagyon megvastagadott gyomor kinyomja a bal bordaívet.

Kevés népfaj van a földön, a melyek külső megjelenésre
vonatkozólag olyan óriási különbség állna fenn a férfi és női nem
között, mint a japániak közt. Míg a férfiak határozottan rútak, a nők
határozottan bájosak, sőt túlnyomóan szépek. (Persze addig a korig,
a míg a nőknek „kötelességük" és részben hivatásuk szépnek
lenni.) És a mi a japáni nőkre nézve igen kedvező állapot: a mi
szemünkben is meglehetősen szépek és elég-bájosak. Azok az
elragadtatással telt leírások, a melyekben a japáni nők a régibb
időkben — 20—30 évvel ezelőtt — „elragadóan szépeknek és utol-
érhetetlen bájosoknak" mondatnak, jóindulatú túlzások, a melyekben
sok volt a turista felületességéből és még több az — érzékies haj-
lamból. Klasszikus szempontból azonban talán éppen az ellenkezőt
lehetne a japáni nőkről állítani. Már termetüknél és testalkotásuknál
fogva is olyanok, hogjf a szobrásznak vagy festőnek modellül alig
szolgálhatnának. „Ha a női szépséget Juno, Venus vagy Hebe
alakjában képzeljük, akkor Japánban nem találunk egyetlen alakot,
a mely ezeknek modellje lehetne. A japáni Junónak igen csontos
lenne a termete és túlvastag a nyaka; Venusnak nagyon petty-
hűdtek és lecsüngők lennének az emlői és idomtalanúl szélesek a
csípői; Hebe pedig kellemetlenül sovány lenne; vékony lenne
a karja, az arczcsontja nagyon kiálló lenne, a lábszára pedig
túlságosan befelé álló. Mind a három szépségmodell azonban
,,térdsúrló lenne". Nem orvosi vagy nem művészi szemekkel nézve
azonban sokkal előnyösebb a külsejük, a mihez hozzájárul a rend-
kívül ízléses női ruházat és a fantasztikus hajviselet. Mind a kettő
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sok olyat emel ki és tűntet fel, a mi előnyös és sok olyat rejt el,
a mi hátrányos. A japáni aesthetika a következőket követeli meg
a női szépség tökélyéhez: az arcz legyen hosszúkás, halaván}^; a
homlok alacsomr és lapos, a melynek a közepén a haj kissé benő.
(Ez a kívánság onnan ered, hogy a homlok kontúrjai emlékeztes-
senek a Szent-Fudzsijáma-hegy csúcsára, a melynek hóval fedett
csúcsán a vulkán kráterje szintén fekete ívben érinti a fehér hóré-
teget.) Az orr legyen gyöngéden hajlott, éles, a száj nagyon picziny,
élénk, vörös; a kéz legyen hosszú, keskeny; az ujjak nagyon
vékonyak, hosszúak, rózsaszínű körmökkel; a mell és csípő legyen
lapos, vékony; (ezért szorítják le magukat a nők a szorosan tapadó
kimonóval), a láb pedig legyen erősen befelé álló.

Átlag kétféle női típus tűnik fel az idegennek; a halvány,
kissé sárgás árnyalatú, hosszúkás, finom metszetű arcz, éles, rövid
orral, picziny szájjal és igen keskeny metszésű szemekkel. Ezzel a
típussal ellentétben áll a piros-pozsgás kerek arcz, igen alacsony hom-
lokkal, duzzadó ajkakkal és valamivel tágabbra nyitott szemrések-
kel. Az első típusú nők többnyire az úri osztályhoz tartoznak, az
utóbbiak a köznéphez, a hegyi lakókhoz. Valamennyinek azonban
kissé kellemetlenül, zavarólag hat kiálló arcz- és járomcsontja.
Maguk a japáni festők és szobrászok tudják és érzik ezt, mert
festményeiken ezeket gondosan igyekeznek — „eltussolni". Ugyan-
csak a japáni ízlésnek tesznek eleget a nők az által, hogy erősen
„puderezik" és festik magukat. Fehér festéket nem használnak ugyan,
de a rizsport, az „osiroi"-t, olyan bőségesen használják, hogy az
valóságos rétegben ül a barnás színű arczon, nyakon és mellen.
Erre a rizsporrétegre jön a piros festék, a „beni", a melyet az elő-
kelő osztályhoz tartozó nők is bőven alkalmaznak, az alsóbb ren-
dűek azonban „szemmel látható" rétegben. Különösen az ajkukat
festik erősen pirosra. Ezt bátran megtehetik, mert Japánban a csók
ismeretlen fogalom, a szájon való csókolás pedig annyira illemelle-
nes dolog, hogy még szülők és gyermekek között is illetlenségnek
tekintik. A szemöldököket beretvával széphajlású, igen finom vonallá
keskenyítik, az arcz finom pelyhét lekaparják beretvával. Legszembe-
tűnőbb a japáni nőn a hajviselet, a „frizura". Jóllehet, hogy a
hajzatuk különben is dús — a hajszálak durvák, vastagok — azért
mégis igen sok idegen anyaggal pótolják vagy gyarapítják. Ugyan-
egy nőnek akárhányszor idegen hajfonatok, kis selyem és bársony
párnácskák, temérdek borostyánkő és teknősbéka csont van a frizu-



262 GÁSPÁR FERENXZ : A FÖLD KÖRÜL

rajában. Az egész vastagon be van kenve szezámolajjal és pomá-
déval, a mi által az egész alkotás merevvé válik. Mintegy száz-
ötvenféle frizurát tud a jártasabb fodrásznő létrehozni, a mely
munkához átlag 2—3 óra szükséges. Vannak azonban olyan művészi
alkotások — többnyire előkészület alkalmával valamely ünnepélyre
az előkelő társadalomban vagy hírnevesebb gésáknál — a melyek-
nek a megalkotása 6—8 órát vészen igénybe. Önmaga a legkivé-
telesebb esetben építi fel a frizurát a japáni nő. A legfélreesőbb
vidéken is található a női fodrásznő, a kihez a falu asszonyai eljár-
nak a frizurájuk végett. (Képzelhető az a temérdek — pletyka, a mi
az ilyen falusi „Figaronénál" lerakatik.) A frizura. meglehetősen
pontosan megmondja, hogy a viselője kicsoda-micsoda: előkelő
úrnő-e, fiatal-e vagy öreg, özvegy-e avagy hajadon. És ahogyan
van „virág-nyelv", ,.legyező-nyelv", stb., úgy van Japánban „frizura-
nyelv". A japáni férfiak például leolvassák a nők frizurájáról, hogy:
„én még fiatal vagyok ugyan, de szeretnék már férjhez menni" ;
vagy pedig: „özvegy vagyok, de a gyászidőm lejárt" ; „elvált asz-
szony vagyok, de nem kérek többet a férjhezmenetelből". A hol
sok nő gyülekezik össze, mint például a parkokban, a vásártéren,
vagy az ünnepeken, valóságos „kishirdetést" olvashat az az ember
a nők fején, a ki tud „japánusul".

A ruházat szabásra nézve nagyjában egyforma az egész ország-
ban. Férfiak, nők és gyermekek ugyan egy szabású ruhát viselnek
és — a mint később látni fogjuk — a néhány napos csecsemő
ugyanolyan ruhát kap, mint a milyet a nagymamája visel. Csak a
munkásosztály a kivétel, főképpen a mezei munkás, a ki csaknem
egészen meztelenül jár. A mezei munkások, valamint az európaiak
által kevésbé látogatott kikötőkben a munkások meg a hajósok
átlag csak keskeny vászon csíkot hordanak, a „sita-obi"-t, melyet
a derekukon megkötve, áthúznak a czombok között. Hűvösebb
időben rövid, de nagyon bő blúzt is viselnek, a mely azonban csak
a csípőig ér. Éppenséggel nem arra szolgál, hogy szemérmetesen
fedje a meztelenséget, mert éppen azt hagyja meztelenül, a mit
más kultivált országokban elfednek az emberek. A városokban szi-
gorúan tilos ez a régi népviselet. Az európai és amerikai „miss"-ek
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addig tiltakoztak a nuditások ellen, míg a hatóságok betiltották.
A városok kuliait, főképpen a riksát húzó ezer meg ezer kuliját,
ennélfogva rettenetesen ízléstelen egyenruhaféle mezbe bújtatták.
A „riksa-boy"-ok indigokék rövid és szűk vászonnadrágot viselnek,
ugyanilyen színű nagyon bő, rövid blúzt, a momohikit és hozzá
rendkívül széles, gombaalakú fehér kalapot. Esőben az itodátét viszik
a vállukra, a szalmából vag}^ sásból font rövid ruhát. Ugyancsak
szalmából fonják a „váradzsit", a szandált, a mely olyan olcsó,
hogy a mi pénzünk szerint számítva, egy fillérbe sem kerül párja.
A közép és az úri osztály már teljesen egyformán öltözködik;
mindnyájan az alsó „hákánát" és e fölött a „kimonót" viselik. A
hákáná hasonlít a mi asszonyaink hálószoknyájához, a kimono
pedig nyitott, hosszú, hálókabátszerű ruhadarab, a melyet dere-
kukon keskeny övvel, az „obi"-val, kötnek meg. A szövetek színe
nagyon komoly; többnyire szürke, sötétkék vagy barna; az ujjai
nagyon hosszúak és bővek és mind a kettőbe széles nagy zsebek
vannak bevarrva, a melybe a japáni férfiú belerakja azokat a szük-
séges tárgyakat, a melyeket mi a ruhánk zsebeiben hordunk. Ünne-
pies alkalommal a kimonó fölé felőlük a „haori"-t, egy felöltőszerű
rövid kabátot, a melylyel a japáni férfi az állásának megfelelő fényű-
zést és pompát kifejtheti. A „háorr'-nak ugyanis az ujjai, a melle,
meg a gallérja díszesen van kihímezve; jelvények, figurák és a
családi czímer van ráhímezve, ezer meg ezer változatban, avval az
óriási gonddal, finom ízléssel és minucziózus pontossággal, a melyre
a japáni hímzőművészet és kéziügyesség képes. Czipő gyanánt a
„czori"-t viselik, a finom bambuszfonattal borított, sima deszkalapot,
a mely két, négyujjnyi széles léczre van erősítve. A mindig fehér
vászonharisnya csak a bokáig ér és az öregujjnak külön hüvelye
van, abból a czélból, hogy a „czori"-t tartó vastag zsineg az öregujj
meg a második ujj közé beférjen. Kalapot nem viselnek a férfiak,
valamint ékszert sem, sem gyűrűt, sem mást. Órája és láncza
azonban minden embernek van, valamint a gyűszűnyi apró pipa
meg a hozzávaló dohányzacskó sem hiányzik egyetlen férfiúnak sem.

A férfiak viselete hygienikus szempontból feltétlenül kifogás-
talan lehet. De aesthetikai szempontból Ítélve bizony csúnya. A
legférfiasabb termetű férfiúnak is asszonyosan lágy külsőt ad; a
kopogós czori pedig, a melyet alig emelnek fel a földről, férfiatlan,
bizonytalan, csoszogó járásra kényszeríti őket. Nagy forróságban
nem öltik fel a kimono alá dukáló hákámát. Ha ilyenkor egy kis
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szél kerekedik, a szellős kimono két szárnya szétnyílik és előtűnik
az emberek meztelen, sovány lábszára.

Utolsó időkben, a mikor az európai szabású ruházat mind-
inkább elfogadtatott, a reakczionárius csoportok erősen agitálni kez-
dettek a régi nemzeti viselet mellett, még pedig olyan eredményesen,
hogy a mai modern Japánországban sokkal gyakrabban találkoz-
tunk a régi ősi viselettel, mint például tizenöt-húsz évvel ezelőtt.
Ez az ősi viselet nagyjában hasonlít a maihoz, csakhogy a kimono
színe élénkebb, dúsabban díszített és fölötte a „kámisim"-ot viselik,
a rövid, széles zubbonyt, a melynek a vállai messze elállnak két-
felől a karok felett.

Az asszonyok viselete körülbelül azonos a férfiak viseletével.
Ing és alsónadrág helyett valamely selyem- vagy gyapotszövetet
hordanak, a melyet egyszer-kétszer a derekuk és a czombjuk körül
csavarnak; ing helyett pedig a vállukra vetett kendőt. E fölé jön
a kimono, a mely nagyon hosszú, egészen a „czori"-ig ér, oly szo-
rosan tapad a testhez, hogy annak idomait kissé túlságosan plaszti-
kusan domborítja ki. A kimono a nő korának és társadalmi rang-
jának megfelelően rendkívül változatos. Minél fiatalabb a nő, annál
élénkebb és rikítóbb a kimono színe, valamint az obié is, a mely-
lyel a kimonót körülcsavarják és a melyet hátul széles nagy cso-
korba kötnek. A japáni me^^ecske kimonója valamivel komolyabb,
nyugodtabb; a kifejlett asszony kimonója meg az obije között a
színek többé nem rikító ellentétek: és az öreg asszony kimonója
már a teljes lemondás. Míg a japáni nő fiatal lány korában színes,
tarka és szép ruhájában olyan mint a napsugárban fürdő, gyönyörű
aranyos lepke, idős asszony korában komoran rideg, barna vagy
szürke ruhájában olyan, mintha nem nagyanya, hanem nagyapa
lenne. A japáni férjeknek és családapáknak sokkal jobb dolguk van
„in puncto" női ruha, mint az európai férjeknek és családapáknak.
A japáni nő toilettjében ugyanis a következő „mellékes apróságok"
hiányoznak: báliruha, concerttoilette, fürdőruha, tennisruha, lakkczipő,
báliczipő; magaskeztyű, rövidkeztyű és tizennyolczgomboskeztyű,
premierkeztyű; prémboa, tollboa; kalap, fátyol, csipke, szalag, csipkés
alsónadrág, suhogó selyem alsószoknya, corsett.Ékszereket sem viselnek
a japáni nők. Sem gyűrűt, sem melltűt, sem karpereczet. Csak a
frizurájukat tűzik teli temérdek hajtűvel, a melyeknek persze a
frizurával jelzett „kis hirdetésben" jelentékeny szerep jut. Japánban
a hajban viselt tűknek körülbelül az a jelentőségük, mint nálunk
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a panamakalapnak. Minél több a tű valamely nő hajában, annál
gyengébb lábon áll az illetőnek az erkölcse. Éppen olyan jellemző
tehát mint nálunk a panamakalap. Minél „feltűrtebb" ez elől és
„légyűrtebb" hátul, annál gyanúsabb a viselője.

Különösen discret az előkelő vagy a vagyonos polgári nők
ünnepi ruházata. Ilyenkor olyan kimonót viselnek, a melynek az
alja vattázott uszálylyal van meghosszabítva. A drága selyemszövet
színe gyönyörű rózsaszínű, gránátvörös, fű- vagy tengerzöld ; bámu-
latos szép hímzések borítják a gallért, a rendkívül bő ujjakat; az
obi és a hátulsó nagy csokor pedig valóságos költemény. A fiatalabb
nők csoportja ilyen alkalommal felejthetlen szép kép; nincs olyan
színes virágágy, a mely színpompára nézve evvel a képpel verse-
nyezhetne. A sok „ucsiva" meg „ogi" — különböző legyezők, —
a melynek használatában a japáni nők felülmulhatlan grácziát
tudnak kifejteni, azt a benyomást teszik, mint tarka lepkék a virá-
gok között.

A hasonlat eléggé találó, mert ilyen alkalommal sok a virág-
dísz. A virággal való díszítés nem úgy értendő, hogy a nagy
csomó virágot csokorba kötik és azt a virághalmazt a mellükre
vagy a hajukba tűzik; ügy sem értendő, hogy nagy ezüst meden-
czéket töltenek meg virággal, miközben nagy gondot fejtenek ki
arra, hogy a virág ne fedje el a — drága ezüst vagy porczellán
edényt. Ez az európai szokás valóságos szálka a finom ízlésű
japáni ember szemében. Nincs az a ház Japánországban, a mely-
nek egy vagy több szobájában valamely egyszerű edényben ne
virulna virág. Néha csak egyetlen ág vagy virággal megrakott galy
a dísz, de ez megvan minden házban. Nincs még egy nemzet a
világon, a mely oly sok gyönyörűséget találna a természetnek való-
ban legbájosabb gyermekében, a virágban. Azokhoz a vidékekhez
vagy parkokhoz, a melyeken kiválóan szép virágok teremnek, vala-
mely tó partján vagy völgyben, valóságos búcsújárást rendeznek a
japániak. Apa, anya, gyermekek, még a nagyszülők is, elgyalogol-
nak a néhány órai távolságra eső helyre és órákon át gyönyörköd-
nek a —• virágokban. A szerencsés éghajlatú országban az év
nagyobb részében van alkalmuk a virágban gyönyörködni. Febru-'
árius közepétől márczius közepéig a szilvafa virágzik, április ele-
jétől május közepéig a cseresznyefa, Japánországnak az a hason-
líthatatlan bájos szép virágzású fája. Mindkettővel sok kilométernyi
hosszú utakat ültetnek be a japániak. Nem azért, hogy a gyümöl-
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csét értékesítsék, hanem tisztán és kizárólag a virágjáért. A mi
vidékeinken nyár végén az országutak mentén — a faluk közelében
— hosszú sorban állnak az óriási kádak, a melyekben túlérett szilva
poshad, mint előkészület — a pálinkafőzéshez. Japánországban
ugyanilyen módon virít az országutak mentén — ugyancsak a
falvak közelében — az illatos, bájos, gyönyörű szilvafavirág.
A „szákura" — a cseresznyevirág, — ugyanaz Japánban, a mi
nálunk a rózsa. A hogyan rózsáról szól a mi dalunk, a mi sze-
relmünk, a mi költői hasonlatunk, úgy a „szakuráról" szól a japáni
dal és költészet. Az irisz, a fehér és rózsaszínű lotusz virág, a
kamélia, paeonia, az azaleák és magnóliák májustól augusztusig
virágzanak. A „nemzeti virággal" — a cseresznyevirággal — ha-
sonló rangban áll Japánország másik virága, a chrysanthemum,
a mely nálunk Japánország symbolumaképpen ismertetett el; ez
csak október közepén kezd virágozni. Az a kultusz, a melyet Japán-
orszában a chrysanthemummal űznek, a valóságban felülmúlja a
nálunk már úgyis túlhajtott fogalmakat.

De nem csak a virágokkal, hanem minden más természeti
szépséggel sokat foglalkoznak. Még a nők nevei is mindmegannyi
megörökítése valamely természeti szépségnek. A mint nálunk ma-
gyaroknál egykoron (a jelenlegi divatos Duczi, Dodo, Pipi, Fin, stb.
nevek helyett) szokásos volt a Hajnalka, Piroska, Ibolyka, Rózsika,
Viola, Japánországban a lányoknak más és özekhez hasonló kedvesen
hangzó neveket adnak, például: Cseresznyevirág, Szilvaharmat, Völ-
gyivirág, Pillangó, Hegyipatak. Igaz, hogy előfordulnak ilyen nevek
is: Szalonka, Gólya, de az nem tesz semmit. A túlnyomó név
mégis Tengerszem kisasszony és Paeonia asszonyság.

Nos, az a sok szép „virágszál" együttesen, egy csoportban a
gyönyörű környezetben, a gyönyörűséges szép színű, hosszú kimo-
nóban, határozottan olyan szép. látvány, a mely sokáig emlékezetes
marad az európai ember lelkében.

A japáni lakóházzal mi európaiak nehezen tudnánk megbarát-
kozni, vagy talán sehogy. Nekünk — tekintettel a mi megszokott beren-
dezkedésünkre — teljesen hiányoznék minden kényelem. Fényűzés
kifejtésére pedig éppen olyan kevéssé alkalmas, mint a japániak
ruházata. A japáni háznak mindenekelőtt nincs alapzata (ma-
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gyárul: fundamentuma). A ház nem a földbe, hanem a földre van
építve. Pinczéje tehát nincs, a mint hogy kéménye sincs. Pincze
nem kell, mert nincs boruk, a melyet oda el kellene helyezniök
és nem kell a kémény, mert verandaszerű nyitott helyen vagy az
udvarban áll a konyhájuk. Csaknem minden ház emeletes, még
faluhelyen is, holott minden családnak külön lakóháza van. A mi
kaszárnyaszerű bérházaink, a melyekben teljesen idegen családok
kerülnek egymásmellé szoros összeköttetésbe, teljesen ismeretlen
Japánországban. A földszinten van rendesen a konyha, az éléstár,
a műhely, esetleg az üzlet. Az emeleten pedig, a ,,mikai"-on, a
mely csak néhány lépcsőnyi magas, van a tulajdonképpeni • lakás.
Hálószoba, ebédlő, szalon, úri szoba, gyermekszoba, stb., szintén
ismeretlen fogalom. Ilyen berendezésű, de főleg ilyen nevű szobák
egyáltalában nincsenek. Hanem vannak szellős, tágas helyiségek,
a melyeket igen vékony deszkafalak és jobbra-balra széttolható
ajtók választanak el. Egy négy-öt méternyi szoba a fehér papírból
készített „fuzámák" segélyével pár perez alatt két-három teljesen
elrekesztett szobácskává alakítható át. Nyáron ezeket az ajtókat
kiemelik, valamint az ablak gyanánt szolgáló ajtókat is. Ennélfogva
nyáron a japániak lahóháza olyan, mint a kalitka. Az utczán végig-
haladó ember nemcsak betekinthet a japáni ember házába, hanem
a szó szoros értelmében keresztül lát rajta, amenyiben az utczáról
— ablakokon és ajtókon — látni lehet az udvart. Ez az udvar
azonban sohasem udvar, hanem mindig valóságos kert. Néha az
,,udvar" nem nagyobb, mint nálunk a lakószoba. De azért mi
minden van abban! Mindenekelőtt gyönyörű szép virágok; több-
nyire vágott és fantasztikusan nyírott lombfák; miniatura vízesés
és miniatura patak; fölötte szépen ívelt és díszített liliputi híd
bambuszból; a patak közepén pedig egy jókora kő — szigetnek.

A szobákban nyoma sincs a bútorzatnak. Minden szobának a
padozatát finom gyékények borítják, a ,,tatamik", a melyek a mi
székeinket, divánunkat, asztalainkat pótolják. Az úri szobákban
temérdek apró „divánpárna" van, a melyekből szükség esetén
kényelmes üléseket csinálnak. Ugy a papírfalak, mint a „tatamik"
kifogástalan tiszták, még a legszegényebb ember házában is. Tisz-
tán tarthatók azért, mert czipővel a szobába lépni Japánországban
olyan abszurdum lenne, mint nálunk például a sáros csizmákat a
fehér abrosszal terített asztalra rakni. Bárhova lépjen be az ember,
legyen az magánház, hivatal, templom, üzlet, vendéglő vagy más nyilvá-
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nos helyiség, mindenekelőtt le kell tennie a czipőket. (A japáni városok
modernebb üzleteiben, a melyekben igen sok idegen fordul meg,
tekintettel a nagy forgalomra, elengedik a czipő lehúzást. Ellenben
a küszöb előtt néhány szolga áll posztó papucsokkal, a melyeket
a belépni akarók czipője fölé húznak. A turista egyáltalában helye-
sen teszi, ha kirándulásai alkalmával ilyen posztó papucsokat viszen
magával, mert sok időveszteségtó'l meg kényelmetlenségtől kíméli

KOISE-JÁ SZÁLLODA ODÁVÁRÁEAK.

meg magát. Az élelmesebb riksa-kulik kis kocsijukban tartanak
posztópapucsokat európai vendégek számára. A semmibe sem kerülő
figyelmesség kitűnő indok a — borravalóra.) A konyhát meg a
kamarát nem borítják be gyékénynyel; ezeket kőlapok fedik, de
azért a japáni ember jellemvonásának egyik legkimagaslóbbja —
a tisztaság — ezeken is meglátszik. Asztalok, ágyak, szekrények,
székek, fiókos ládák teljesen hiányoznak. Hát akkor hol tartják a
ruháikat, fehérneműjöket, ágyneműjüket? Min ülnek, min esznek?
Ezt kérdeztem én is, a mikor először szálltam meg valamelyik
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japáni szállodában és a „szobapinczérnő" — a nészán bevezetett
a „szobámba", illetőleg néhány lécz által négyzetben kijelölt sza-
bad területre, a melynek csak padmalya és padozata volt. Egy-két
percczel később már készen állott a bútorozott szobám. A fiatal
leányka, a szolgáló — ,,a muzumé" — segítségével jobbról és
balról összetologatott néhány „fuzámát" — papírfalat; — ki- és
betolt néhány „szodzsit" — ajtónak és ablaknak; félrehúzott egy
falat, a mely mögött elég terjedelmes hely volt minden podgyá-
szomnak, aztán feltolt egy másik falat, a mire elő tűnt egy másik
falmélyedés, a melyből kiszedte a „futorút" azaz a" vattával kitöl-
tött derékaljat, a „káimákit", azaz az ugyancsak vattával bélelt
hálóruhát, a mely egyszersmind takaró; előszedett egy a közepén ho-
morúankivájt, hosszúkás négyszögű, kipárnázott fatuskót, a „makurát"
párnának, aztán hamarosan kifeszítette a patyolatfehér „kájá"-t, a
mosquitó hálót, elém rakott egy puha párnát ülésnek; az elé tette
a .,hibátcsi"-t, egy rövid bambusz edényt, a melyben hamu között
egy darab faszén izzott, szürcsölt egyet a fogai között, megsúrol-
gatta két tenyerével a czombjait és nyájas mosolylyal azt a kér-
dést intézte hozzám: ,,ippuku?" (tetszik egy pipa dohány?) és
ezzel el voltam helyezve a ,,hotelben".

Tökéletesen ilyen a polgári házak berendezése is. A vagyoni
állapotnak megfelelően nem a bútorok gazdagsága vagy drágasága
fokozódik, hanem a gyékények, a „tatamik" száma. Ezek a tata-
mik ugyanis mindenkor teljesen egyformán nagyok; két méter
hosszúak és másfél méter szélesek. A szerint, hogy hány tatamira
van szüksége valakinek, olyan nagy a lakása és azoknak a száma
szerint fizeti a házbért. Lakásdísz — a mi fogalmunk szerinti
szobadísz, tudniillik értékes nagy festmények, vázák, oszlopok,
tükrök, sallangok s más porfogó tárgyak — szintén hiányzanak a
japáni lakásokban. Itt-ott, főképpen az úri házakban, hosszú papír-
tekercsek lógnak a falakon, a virággal vagy tájképekkel befestett
kakimenók; egy emelvényen, a „kámidámán" egy-egy sintó „isten",
többnyire a „Daikoku" meg az „Ebozu", a praktikus észjárású
japáni embernek két leghasznosabb istene. A Daikoku ugyanis a
vagyonosság istene, az Ebozu pedig a táplálkozás istene.
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A japánul olvasni tudó embernek nagyon könnyű az utczákon
eligazodni, vagy valamely keresett házat megtalálni. Minden házon
ugyanis szembetűnő helyen ki van téve a kerület és az illetékes
hatóság neve, továbbá az utca, valamint a háztulajdonos — vagy
lakó — vezeték- és keresztneve.

A hogyan a lakásuk meg az öltözékük kifogástalanul tiszta,
olyanok minden más irányban is a tisztaság tekintetében. Nem-
csak a szobáik meg az udvaruk tiszta, hanem kifogástalanul tiszta
az utcza, a park, a város, a falu. Páratlanul tiszta az egész ország.
Bármerre kalandozzék az idegen Japánországban, szemetet, piszkot,
papírhulladékot, állatok ürülékét, sehol sem fog találni. (Hogy a
japáni városok utczáin olyan ritkaság a veréb, ezt hajlandó voltam
annak tulajdonítani, hogy olyan kevés a ló. Ló nélkül hogy éljen meg
a szegény veréb, ez a mi leghűségesebb kis utczai „gamin"-ünk, a
nagy városban, a hol senki sem gondoskodik a táplálkozásáról?)
Egyrészt azért nincs szemét, mert a szegényebb osztály —• pedig
ez Japánországban nagyon nagy —• felszed minden hulladékot, hátha
valamiképpen értékesítheti, másrészt pedig azért, mert a tisztasági
érzék igen magas fokra fejlődött bennük. A japáni mesterember
műhelye olyan tiszta, mint valamely iroda; a termőföldek pedig
— helyesebben mondva: a rizsföldek, mert mást alig lehet látni
az országutak mentén — olyan gondozottak, mint valamely dísz-
kert. Rongyos és tépett ruhájú embert talán lehet az. utczákon látni,
de nem emlékszem, hogy piszkos ruházatú embert láttam volna.
A test ápolása, illetőleg mosakodás és fürdőzés olyan gondozott és
annyira általános a társadalom valamennyi rétegében, mint egyetlen •
más nemzetnél sem.

Igaz, hogy a sok kénes meg szénsavas meleg forrás számtalan
helyen vízeséseket alkot és bő forrásokban bugyog és ennélfogva
sok helyen csaknem egészen ingyen kapható, de a népfürdőkről is
olyan bőven gondoskodnak, hogy minden apró faluban van legalább
egy meleg fürdő, a melyben a munkás 2—3 fillérért fürdőt kap.
Tokióban több, mint 800 népfürdő áll a lakosság rendelkezésére
és még itt is olyan olcsó, hogy a mi pénzünk szerint 3 fillérért
megfürödhetik az ember. Csak egyféle fürdőt ismer a japán ember:
a forrót. A 40 fokos fürdőbe úgy lép be a japáni férfi meg a nő,
mint mi a langyos vízbe. Még a 45 fokos meleg fürdőt is huza-
mosabb időn át birják ki és rendesen olyan vörös bőrrel lépnek ki
belőle, mint a főtt rák. Minden rendezettebb háznak megvan a saját
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fürdője, a melyet a család és cselédség egyformán használ. (Japán-
országban ugyanis — csodálatos módon — a cseléd is ember és
tudják, hogy a víz mindent lemos.) De azért a nyilvános fürdők
is roppantul látogatottak. Az utolsó egy-két évtizedben bevezetett
nagy újításokkal egyidejűleg a fürdőkérdés —- illetőleg a „közös-
fürdő" kérdése — i s lényeges változáson ment keresztül. Amikor
én mintegy tizenöt, tizenhét évvel ezelőtt jártam Japánországban,
akkor még átlag közösek voltak a nyilvános fürdők. Közösek oly
értelemben, a mily közösek most Európának az előkelő és kevésbbé
előkelő fürdőiben; azaz férfiak és nők együtt fürödtek, .közös meden-
czében, még pedig a nélkül, hogy valamely úszóruha vagy más
ruhadarab megkivántatott volna. A nagyobb városok elővárosában,
meg faluhelyt több ízben láttunk az utczafelőli veranda előtt fürdő-
kádat, a melyben a család fürdött, még pedig túlnyomóan nőket,
gyermekeket. Ha a közelükbe jöttünk, a kádban ülő nő lebujt a
vízbe, a künn álló, várakozó nők pedig szemcrmetesen elfödték az
arczukat.

Ma lényegesen változott a dolog. Nem azért, mintha az emberek
szeméremérzete felébredt vagy megváltozott volna, hanem azért,
mert a hatóságok szándékos következetességgel akarják a japáni
nemzetnek a szeméremérzés felőli fogalmát más- irányba terelni,
illetőleg azt az európai felfogáshoz hasonlóvá tenni. Mert az a
körülmény, hogy a férfiak és nők együtt fürödnek, vagy az Éva-
jelmezben künn álló nő „nem sülyed a föld alá szégyenletében",
az nem azt jelenti, hogy a japáni nőnek nincs szeméremérzése,
hanem azt, hogy az ő felfogása a meztelenségről egészen más, mint
a mienk. Erről a kérdésről különben lesz még szó bővebben, egy-
előre nyugodjunk meg abban a tudatban, hogy a japáni • nőben van
legalább is annyi szemérmetesség, mint a mennyi az Abbáziában,
Siófokon vagy a Lidón — Magyarország legnépszerűbb fürdői-
ben — fürdő asszonyokban és leányokban.

A fürdők kora reggeltől késő estig tele vannak fürdőzőkkel.
A mikor a kuli „kifogja magát a riksából'1, a melyben egész nap
lihegve és zihálva futott és hazatér a családjához, útközben betér
a fürdőbe, éppen úgy, mint a szénlapátoló kikötői munkás vagy a
vak koldus. Néhányszor láttam, hogy a hajónkra szenet berakó
munkások — többnyire egészen fiatal lányok és kis fiúk — szén-
berakás közben több ízben ledobták magukról a ruhát, beugrottak
a vízbe, megfürödtek és aztán folytatták a munkát vidáman, paj-
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kosán, nevetgélve és csacsogva, mint a szajkó. Nem tűrik magukon
a szennyet. Minden ember, gyermek, finom selyempapirt hord a
kimonó ujjaiba varrt zsebeiben, hogy tisztogassa magát vele. A test-
nek semmiféle váladékát nem tűrik meg magukon. — Egyformán
irtóznak a váladéktól meg a szennytől és vértől. Khinában tudva-
levőleg szintén igen udvariasak az emberek és roppant súlyt fek-
tetnek az illemre, azért ott mégis rendkívül gyakori látvány és
kellemetlen „hallomány" az orrát az ujjaival kifuvó meg a kímé-
letlenül krákogó ember; Japánban ezt sohasem látja az ember. (De
nagyon gyakran hallja az utóbbit. Úgy látszik, a krákogás, meg a
felböfögés általános kelet-ázsiai szokás). A japáni ember a selyem-
zsebkendőbe fújja az orrát vagy abba köp, gondosan összecsavarja
és eldobja. Ellenben csodálkozva és megütközéssel látja, a mikor
mi európaiak az ugyanilyen módon használt zsebkendőket szépen
összehajtjuk és eltesszük a zsebünkbe.

Nagyon illedelmesek az étkezéskor is. Evőeszközük ugyanaz a Rét
pálczika, a melyeket akhinaiak révén már ismerünk és a melyek éppen
úgy lehetnek közönséges forgácsból faragott pálczikák, mint ébenfa-
fogantyús ezüst rudacskák. A kanalaik Ízléses kis porczellán csecsebe-
csék, a melyek rendesen rajzzal vagy festéssel vannak díszítve. —
Leveses-tál, mély tányér, mártásos szilke ritkán vagy soha nem kerül
az asztalra; ezeket apró kis lakk-ládikák vagy lakk-tálczák meg „tál-
czikák" pótolják, a melyben úgy a húsneműeket, mint a leveseket,
halakat, mártásokat adják fel az asztalra. Azaz dehogy az asztalra.
Hiszen asztal sincs. Mint a hogy nálunk az úgynevezett „zsúrokon"
minden ember elé könnyű kicsiny asztalkát helyeznek, hogy az
előtt ülve igya meg teáját és rágja a más becsületét, úgy a japáni
házakban — magáncsaládoknál és a nyilvános éttermekben — apró
kis lakk-ládikát tesznek az ember elé a „támátira" és erre rakják
fel az ebédet vagy vacsorát. Egyszerre raknak az ember elé min-
dent, akár az amerikai vagy ausztráliai „quick lunch" alkalmával.
Akárhány fogásból álljon a „menü", a minthogy az úri házakban
meg az elsőrendű éttermekben valóban igen sok fogásból áll az
ebéd, azért a „szoju" sohasem hiányzik. A szoju barnás-fekete
folyadék, a mely pótolja az eczetet, a mustárt, a sót, borsot és
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paprikát. Az íze nagyon hasonlít az úgynevezett „vuszter-zósz"-hoz,
a mely fűszert az angolok sajátságos módon „Worcester sauce"-nak
neveznek. A szoju éppen úgy büszkesége a japáni háziasszonynak,
mint a mieinknek például a besavanyított káposzta vagy a májusig
eltartó meggy-befőtt. A sohasem hiányzó és csaknem minden étel-
hez alkalmazott fűszert, a szojut, búzából, babból és lencséből
csinálják, a melyet olajba és eczetbe páczolva erjesztenek. Az erje-
désnek évekig kell tartani és gondozni, míg a folyadék a megfelelő
tisztaságot és ízt megkapja. Ezért büszkék rá a háziasszonyok.

Legfontosabb tápszere a japáninak a rizs, a melyből — mint
látni fogjuk — óriási mennyiséget esznek. Az „újra ébredő" Japán-
ország vezérférfiai többször tettek kísérleteket, hogy a japáni nem-
zetet eltérítsék ettől a főtápláléktól és hogy búzával, rozszsal pótol-
ják a rizst és hogy a húst meg a halat táplálékul bevezessék, a
melynek számtalan faja temérdek mennyiségben él az országot
körülvevő és sokszorosan megszaggatott partok körül. A kor-
mány minden könnyebbítést megtett, hogy a földmívesek, a
parasztok másnemű gabonaféléket termeljenek. Erdőket irtatott,
mocsarakat kiszárított, magtárakat építtetett, vetőmagot adott, de
eredmény nélkül. A japáni földmívelő nem tágított és megmaradt
a rizsnél. A mikor néha beütött a nagy csapás, azaz valamely
okból nem termett rizs, ezrével pusztultak az emberek az éhhalál-
ban; hanem azért a rizst pótló búzát, rozsot nem fogadták el.
Nem akarták termelni. Az ezeréves hagyomány folytán olyan szívó-
san ragaszkodott a nép a rizshez, meg a rizstermeléskor szokásos
munkálatokhoz, hogy a kormány végre feladta az eredménytelen
újítást és meghagyta a japáni parasztnak továbbra is a rizsét. —
A már érett rizsföld — Japánországban a legsűrűbben látott
kép — elég szép látványt nyújt, ámbár hamarosan unalmassá
válik; de a míg a rizs megérik, igen sok munkát ad a földmívelő-
nek. Köztudomású dolog, hogy mennyire buján termékenyek a
japáni termőföldek. Hanem hogy azokat az emberi excrementumok
teszik ilyen termékenyekké, az talán kevésbbé köztudomású. —
A rendkívül sűrű népességű országban, a hol feltűnően kevés a
háziállat, ez nem is lehetne másképpen lehetséges,

A rizsből, mint legfőbb, mondhatni: kizárólagos táplálékból —
a mely fehérnyetartalmú anyagokban meglehetősen szegény, temér-
dek mennyiséget kell az embernek ennie, hogy a szükséges napi
tápértéket megkaphassa. Nos, a japániak ezen kötelességnek dere-
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kasán eleget tesznek. Óriási mennyiséget esznek belőle naponkint.
A háromszori étkezés alkalmával a köznép, valamint a katonák,
tengerészek, az alkalmazott munkások mindenkor mintegy 450 gr.
rizst kapnak; egy napra tehát csaknem másfél kilogrammot. Főtt
állapotban ez rengeteg mennyiség és ezért van, hogy a legtöbb
japáninak akkorára nő a gyomra, hogy kinyomja a bal borda-ív
alsó szélét. Míg rizsen élő más népfajok, például a hinduk, khinaiak,
japánok, a rizshez husneműt és halat is esznek, vagy valamivel
fűszerezik azt, a japániak tisztán eszik, minden hozzátét nélkül,
Még sót sem tesznek a rizsbe. Másnemű ételekből alig esznek
pár száz grammnyit.

A tej jóformán ismeretlen tápanyag. — A. mint a gyermeket
elveszik az anya emlőjéről, az talán soha többé nem iszik tejet.
Igaz, hogy tekintettel a példátlanul hosszú időszakra, az „elválasz-
tott" gyermek bármely táplálékot megeszik. Marha- és borjúhús
olyan ritkaság, főképpen faluhelyt, hogy milliókra megy azoknak a
száma, a kik soha életükben ilyen húst nem ettek.

A milyen általánosan elterjedt nemzeti eledel a rizs, olyan
általános nemzeti ital a tea. Vizet alig iszik a japáni ember, talán
még ritkábban, mint a khinai. Hogy Khinában nem iszszák a vizet,
azt meg lehetne magyarázni azzal, hogy Khinában a folyók, csa-
tornák meg a tavak vize csaknem mindenütt zavaros és szennye-
zett. Japánország azonban valósággal hazája a tiszta folyóknak, a
kristályvizű patakoknak és száz meg száz apró vízesés önti magá-
ból az üdítően friss, tiszta vizet. És mégis teát iszik minden ember.
A japáni tea színre és ízre nagyon különbözik a mi teánktól, vala-
mint minden más teát ivó nemzet teájától. A színe nem sárgás,
hanem zöldes, az íze pedig fanyarabb és kesernyésebb, mint akár
a ceyloni, akár a khinai teáé. Jóllehet a japániak is úgy adják fel
nekünk a teát, mint a khinaiak, tudniillik minden hozzátét nélkül,.
azért nekünk európaiaknak sokkal ízetlenebb, mint például a
khinai tea.

Van még egy nemzeti italuk: a száki. — Ez azonban már
szeszes ital és pótolja a mi borunkat, sörünket és pálinkánkat.
Furcsa ital a száki; ha akarom: gyenge bor, ha akarom: hát erős
pálinka. Ameddig a rizsből erjesztett alkoholtartalmú ital meleg, helye-
sebben forró — mert rendesen 45—50 fokos melegen iszszák —
addig csak ártatlan ital, mint akár a mi könnyű, savanyú asztali
borunk. Ha már most a vendégséget adó gazda azt akarja, hogy a
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vendégei vígan legyenek, azaz, hogy berúgjanak, akkor lassankint
hidegebb temperaturájú szákit önt a vendégeinek, míg végre egé-
szen hidegen iszszák. Most már úgy hat a száki, mint a pálinka.
Még pedig mint a legerősebb fajtájú. Ettől be kell rúgni az ember-
nek. Hogy a japáni nemzet egy s más irányban beállott degene-
rácziója okozta-e, vagy más tényező hozta létre, tény az, hogy újabb
időkben a száki sokkal nagyobb mértékben fogy hidegen, mint
melegen. Mikor első ízben jártam Japánországban, nem emlékszem,
hogy egyetlen egy részeg embert láttam volna. Múlt évi ott tartózko-
dásom alkalmával azonban több ízben is szemtanúja voltam részeg
emberek verekedéseinek, a mely alkalommal még a késeknek is jutott
szerep. Igaz, hogy az utolsó egy-két évtizedben temérdek sörfőződét
állítottak fel Japánban és talán ez az oka, hogy most már részeg
ember is látható. Ez azonban nem valószínű; a japáni sör ugyanis
aránylag drága, a japáni ember pedig nagyon takarékos. A hidegen
ivott szákiból ellenben egy-két pohárka elég, hogy „boldog legyen
a japáni."

Még két fontos és általános nemzeti tulajdonnal ismerkedjünk
meg, mielőtt változatosságaiban gyönyörködtető vándor-utunkra indu-
lunk: a japániak vallásával és nyelvével.

Vallás dolgában nem nagyon skrupulozus a japáni ember és
vallási dolgoktól éppen olyan kevéssé fáj a feje, mint a mi fel-
fogásunk szerinti becsületesség és korrektség által megkövetelt dol-
goktól. A modern japán a vallás dolgában is modern felfogású;
igazán szabadgondolkodású, a ki ezen a téren túltesz a világ bár-
mely nemzetsége fölött. Két fővallás követőire oszlik meg a lakos-
ság, a mely két vallás azután oly sok tekintetben forrott össze,
hogy a japáni jóformán alig tudná megmondani, hogy tulajdon-
képpen melyik vallásnak a követője. Az -egyik a sinto vallás. Ez
tiszta japáni alkotás, a mely autochtonus módon keletkezett az
országban. A sinto vallásnak meghatározható dogmája nincs. —
Egyetlen parancsa: „tiszteld az Isteneket és a Mikádo törvényeit."
Még túlvilági életet sem igér a hívőinek kárpótlásul a földi szen-
vedésekért vagy jutalmul az itt elkövetett jó cselekményekért. —
(Tévedés tehát, a mikor mi, európaiak, azt hisszük, hogy a japáni
katonákat a túlvilági lét fényessége buzdítja hősiességre meg önfel-
áldozásra. Ennek semmi köze a valláshoz. A mint lesz alkalmunk
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meggyőződni, egészen más valami annak az oka.) A másik pedig a
buddhizmus, a mely Khinán és Koreán keresztül Indiából került hoz-
zájuk. A sinto vallás - az „Istenek útja", (tehát valóságos: ego sum
Via Veritas) — a természeti tárgyaknak és tüneményeknek meg az
ősök kultuszának tiszteletéből áll, minélfogva számos istenük, ille-
tőleg bálványuk és szentjük van. Külön istensége van például az
erdőnek, a hegynek, víznek, forrásnak, szélnek, esőnek. Legfőbb
istenség a „Nap Istennő"-je, az „Amateraszu" a kinek a Mikádó

ICSUKUSIMA (SINTO) TEMPLOM.

egyenes ivadéka. Az Amateraszu temploma Ize-ben van, és ugyan-
olyan szerepet játszik, mint Mekka, Benares vagy Jeruzsálem. —
Valamennyi sinto templom — mijá — egyszerű építmény; kívül-
belül csaknem dísztelen. Csak a környezetük szép, sőt túlnyomóan
gyönyörű. Rendesen évszázados czédrusok — a cryptomeria japanica
közé építik, távol az emberek eleven zajától. A templom belseje
a legegyszerűbb, a mit képzelhetünk; olyan, mint az unitáriusok
temploma: sem kép, sem szobor, sem felirat nincs benne. Csak
a mellékcsarnokban áll egy-egy emelvény — oltár — a melyre
az istenek jelvényei vannak elhelyezve: egy kerek fémtükör, mint
a tisztaság jelvénye, továbbá egy, éles kard meg valamely
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drágakő. A templom bejárata előtt áll a gong, egy nagy harang,
vagy egy kisebb csengetyű. Midőn az imádkozni akaró belép a
templomba, előbb megmossa a gong mellett álló medenczében a
kezét, kiöblíti a száját, kettőt tapsol a kezével, hogy felhívja a
megszólítandó Isten figyelmét, meghúzza a gong vagy a csengetyű
kötelét, belép a templomba, mélyen meghajlik, egymáshoz súrolja

:**

SINTO-TEMPLOM KIOTÓBAN.

néhányszor a tenyereit és ezzel az imádság be van végezve. —
Olcsóbban még a legpraktikusabb japáni sem tudna az Istenével
megalkudni. A főtemplom körül rendesen néhány melléktemplom
áll, a melyek az alsóbbrendű istenek számára szolgálnak, vagy a
melyekben a vallásos szertartásokhoz, búcsújárásokhoz szükséges
felszereléseket tartják. Ennek egyikében vannak az áldozati oltárok,
a „tánczoló papnők", a kik a szent „kágura" tánczot járják' a
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templomokban; továbbá a „szent ló" rendesen egy vörös szemű,
fehér ló.

Papjaikkal szemben szintén nem nagyon szigorúak a sintoisták.
A papi méltóság, helyesebben: a papi állás, öröklékeny hivatal és
nincs sem coelibátushoz kötve, sem valami fogadalommal szigorítva.
Prédikácziókat nem kell betanulni, mert hiába prédikálnának, úgy
sem hallgatna rájuk senki. Ha megunták a hivatást, ott hagyhatják
minden teketoria nélkül, mihelyst valami jövedelmezőbb állás
kínálkozik.

Ünnepe sok van a sinto vallásnak, de munkaszünettel vagy
templomi szertartással csak nagyon kevés van összekötve. Az ünne-
pek inkább arra szolgálnak, hogy valamely rendszeresen beálló termé-
szeti tüneményt ünnepeljenek, például a cseresznye-virág fakadását,
a tél megszűntét. Igazi vallásos ünnep a „Tisztulás ünnepe",
a melyet évenkint kétszer — a mi időszámításunk szerint június
15.-én és deczember 15.-én ünnepelnek. — Ezeken az ünnepeken
zsúfolva vannak a templomok az ájtatoskodókkal, vagy proczesszió-
kat rendeznek, a melyeken nagy szerep jut a templomok tánczos-
nőinek, valamint a „dási"-nak is, az istenek, nemzeti hősök és
népszerű alakok szobrával dúsan megrakott proczessziós kocsinak.

A buddhista vallás a mi időszámításunk szerint körülbelül a
VI. században került Japánba Khinán keresztül és azzal a módo-
sítással meg szektákba szakadással, a melyen a buddhizmus idő-
közben Khinán keresztülment. Hogy olyan roppant gyorsan terjedt
el az egész országban, ennek az volt az oka, hogy igen sokat
vett át a sinto vallásból, a mi által a különben is igen szép böl-
cseimi tanokat tartalmazó buddha vallás, párosulva a fogékony
leiekre nagy benyomást tevő szertartásaival, könnyen hozzáférkőz-
hetett a japáni lelkülethez. — Az új vallás olyan rohamosan ter-
jedt, hogy még a'sinto-istennő egyenes leszármazottja, a Mikádó
is, a buddha vallást fogadta el, a mely évszázadokon át volt
az uralkodó vallás. — A Mikádók később visszatértek az ősi
nemzeti valláshoz, de a buddhizmust nem tudták többé feltartóztatni
hódító útjában. Ma úgy áll a dolog, hogy a japáni gyermek mint
sintoista jön a világra, mint rigobu-sinto éli a világát és a mikor
meghal, mint buddhistát temetik el. A rigobu-sintoizmus, a „kettős
isteni-tan", ugyanis praktikus keveréke a másik két vallásnak és
akkor lépett előtérbe, a mikor a buddhizmust az ősi vallás hívei
kiszorították. Ekkor évszázadokon át a rigobu-sinto vallás volt az
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uralkodó, a melynek győzelmével a buddhizmus nyomait is ki
akarták pusztítani a győzők. Szétrombolták a buddha templomokat,
ledöntötték a pagodákat meg a szobrokat; a papokat pedig kiűzték
régi templomaikból. Ma azonban ismét csend van. Vallásüldözésről
vagy fanatizmusról szó sincs egyik oldalon sem s az emberek
olyan nyugodtan élnek egymás mellett vallási ügyek tekintetében,
mintha vallás egyáltalán nem léteznék a világon.

TEMPLOMRÉSZLET NIKKOBAN.

A buddhisták „terái", templomai sokkal díszesebbek és impo-
zánsabbak, mint a sinto myák, de azért monumentális, architekto-
nikus szempontból a terák sem kiváló alkotások. Építkezésre nézve
szintén egyszerűek, de külső meg belső ornamentikájuk díszes és
pompás. A templom főcsarnokában számos pazar díszítés között
áll a főoltár és ebben a Buddha szobra, a kit Japánországban
„Dajbuts"-nak, vagy röviden „Buts"-nak neveznek, vagy tekintettel
Buddhának családi származására, „Osákámá"-nak, azaz a „fen-
séges Sáké úrnak". A szobor ugyanolyan, mint a milyet már az Indiák-
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ról ismerünk, azzal a különbséggel, hogy Japánban a szobor min-
denkor Buddha kedvelt virágán, a lótuszon ül, jelentvén ezzel azt,
hogy erős akarattal minden ember éppen úgy felül tud emelkedni
a földi szenynyen, a miként a lótusz virág is a tó mocsarából emel-
kedik a tiszta vízfelületre. Minden Buddha-templom előtt kettős
kapu van, ezekben pedig jobbra és balra egy-egy fenyegető kül-

JÁZÁKÁ PAGODA KIOTÓBAN.

sejű és tartású harczosszobor, a templom szimbolikus őrzői.
Ugyancsak a bejárat előtt állnak a magas kapufélfák, a „tórik", a
legtöbb esetben díszes faragású bronz-, kő- vagy fa-oszlopok, a
melyeket a sinto vallásból vettek át, de a buddhistáké sokkal dísze-
sebbek, mint a sintoistáké. Többnyire bronzból vagy márványból
építik s bölcs mondásokat vésnek beléjök.

:Í6*
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A buddhista papokra a coelibátus már kötelező és a viseletök
is szigorúan előírt. Hosszú tógát viselnek, a fejüket beretválják s
a nap nagyobb részét a templomban kell tölteniök. A templomi
szertartás is komoly, ünnepélyes. A buddhista templomba belépő
ájtatoskodó nem tapsol, nem csenget; a templomba belépő hívő
nesztelenül az oltár elé lép, térdre borul és homlokával érinti a
földet. A mi nekünk, nem buddhista pogányoknak, kissé furcsa,
nagyon furcsa, az, hogy az imádság végeztével a főtisztelendő úr
odalép az ájtatoskodóhoz és apró czédulát kínál megvételre. A czé-
dulára vagy a bűnök bocsánata, vagy valamely imádság van rá-
nyomtatva. Az írott malaszt arra jó, hogy az imádkozni akaró
ember írásban nyújthatja be imádságát az illető istenségnek. Az
„írásban imádkozó" odalép azon istenség szobra elé, a melytől
valamit kíván, a szájába veszi az imádságos czédulát, összerág-
dálja és benyálazva odadobja a szoborhoz. Ha a czédula odatapad,
akkor az imádság meghallgattatott; ha nem tapadt oda, az sem
baj. Az ember addig dobálja, a míg egyszer mégis odatapad.
A buddhistáknál is nagyon sok az ünnepség meg a búcsűjárás, a
melyek közt legfőbb a kegy istennőjéhez, Kvánnonhoz, való búcsú-
járás. Miután azonban a Kvánnon-búcsú alatt legalább is három-
száz templomot kellett a hívőknek meglátogatni, a kormány újabb
időkben a „kvánnon-búcsút" betiltotta azzal indokolván ezt a tilal-
mát, hogy: „ezt a haszontalan időtöltést az emberek inkább szor-
galmas munkával töltsék el".

A keresztény vallás rendkívül kicsiny tért hódított a japániak
között. Az ötven milliónyi ember között ma is alig van több száz-
ezer kereszténynél, a kik közül mintegy 40 ezer r. kath., 35 ezer
protestáns és 20 ezer görög katholikus. A keresztények többnyire
a nép legalsó rétegéből rekrutálódnak, mint mindenütt az egész
világon, a hol térítők működnek. Az áttérés ugyanis anyagi haszon-
nal jár Óceánia szigetein, épp úgy, mint Japánban vagy Magyar-
országon. Ezrivel meg ezrivel vannak a . keresztény hitre tértek
között olyanok, a kik annyiszor cseréltek vallást, a hányszor a
misszionáriusok kezeügyébe estek. Először róm. katholikusok lettek,
azután — ugyanazon díjért — görög katholikusok lettek és a
mikor elfogyott a jutalom, protestánsokká változtak át. Japánban
is tehát — nagyon kevés előkelő család kivételével — a kereszté-
nyek a legalsó néposztályhoz tartoznak és ezek is szégyenkeznek
honfitársaik előtt a hitehagyottságuk miatt. A japán művelt ember-
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nek nem imponál a keresztény vallás, helyesebben: a keresztény
vallású ember és ezt a következőképpen indokolja: „Mi elismer-
jük, hogy a ti erkölcsi tanotok fenséges és magasztos, de semmi
köze ahhoz a tényleges sikerhez, a mely felé mi emberek mind-
nyájan törekszünk. Hiszen a bibliátoknak meg az újtestamentumo-
toknak semmi látható hatása nem látható rajtatok. Azt tanítja a
bibliátok, hogy éljetek békében, józanul és erkölcsösen, hogy sze-
ressétek egymást, mint felebarátok, ne esküdjetek hamisan; legye-
tek szerények és alázatosak. Hát ezek a tanok nagyon szépen
hangzanak, nagyon emberségesek. De ti — keresztények — mind-
ezeknek az ellenkezőjét cselekszitek. Tartsátok meg előbb ti maga-
tok ezeket a tanokat, éljetek a valóságban úgy, a hogy a bibliátok
előírja és_ aztán jöjjetek hozzánk minket azokra tanítani".

A japáni nyelv lényegesen különbözik a khinaitól, jobban,
mint a magyartól. A khinai egyszótagú, egyedül álló nyelv, a
japáni pedig ural-altáji, sőt turáni, tehát elég közel rokonunk. Az
eredeti japáni nyelvbe, a „jámátba", igen-igen sok khinai szót vettek
át és ezeket összeolvasztották, a hogyan például az angol nyelv a ger-
mán és román gyökökből ered. A japáni irodalomban éppen olyan
sűrű a khinai eredetű szó, mint a hogyan a művelt angol ember
sokkal több román eredetű szót használ a beszédjében, mint az
angol közember. Úgy a művelt osztály nyelve, mint a közemberé,
nagyon csúnya nyelv, azaz nekünk idegeneknek igen kellemetlenül
hangzik. Kemény, ropogós és éppenséggel nem dallamos. A mi
kevés lágyság van benne, az a khinaiból származik. A khinai
szavak olyan gyakoriak a japáni nyelvben, hogy például a japáni
nyoműák szedőinek a japáni íráson kívül legalább is 5000 khinai
jelet kell ismerniök, különben nem tudnák a szavakat kiszedni
vagy összerakni. A japáni nyelvet a khinai jegyek átalakult, egy-
szerűsített alakjaival írják le. de azért még mindig háromféle:
tiszta khinai, egyszerűsített és egészen egyszerűsített jelekkel
írnak, a mi különösen a szedést nagyon megnehezíti. Egy szedő .
egymagában nem is tud elbánni az előtte fekvő japáni kézirattal,
mert a temérdek apró mellékjelet — a melyek a főjelekhez szü-
ségesek, nem győzné összeszedni. Ezen okból a kéziratot keskeny
csíkokra vagdalják és a segédszedő hangosan hadarva a kiszedendő
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szót, keresi a rengeteg számú írásjel között a megfelelőt. Ha nem
ismételné folyton hangosan a keresett szót, nem tudná megtalálni
a megfelelő írásjelet.

Idehaza úgy tapasztaltam, hogy mi a japáni nyelvet sokkal
szebbnek, hangzatosabbnak véljük, mint a khinait. Való, hogy a
kettőnek hangzásában, dallamosságában igen nagy a különbség.
De a dolog úgy áll, hogy nem az általunk annyira beczézett japá-
niak nyelvéé a szebb hangzás pálmája, hanem az általunk — rend-
kívül tévesen és indokolatlanul — lenézett és. kevésbe vett khinai
nemzet nyelvéé.

Összehasonlításul ide iktatom példának a ,,Miatyánk" néhány
sorát japáni és khinai nyelven, a mely összehasonlításból kitűnik,
hogy hangzatosság szempontjából mennyire felülmúlja a khinai
nyelv á japáni nyelvet:

Japánul: Khinaiul:

Ten ni máshimáshu, Dzsái tien vu fu
Várerá no csichi jo • Juan i ming shing.
Nevágákuvá miná vo I kvong lin csá
Ágáme száse tátnáje. I cseh tüek csing;
Mikuni vo kitáráse támáje. Dzsái di juh dzsái tjén jen
Mikokoro no ten ni Szó shi chu liáng
náru gotuku esi minő Dzsin ji esi voi.
narasy támáje.

Japánország beleesik abba a rengeteg hosszú háromszoros
szigetívbe, a mely Kamcsatka déli csúcsánál kezdődve, Formosa
szigetével végződik és a mely szigetív tektonikus szempontból a
legvégső széle a Csendes-Oceán felé lejtősen eső ázsiai szárazföld-
nek. Az első ív a Kamcsatkától Jesszoig érő Kurili szigetek íve,
a másik a Szakhalinnál kezdődő tulajdonképeni japáni szigetív, a
harmadik a Koreától kiinduló s Formozáig tartó Riu-kiu szigetív.
Az ország fő zömét négy nagy sziget alkotja, az északi Jeszo vagy
Hokkaido, a melyhez csatlakoznak a tőle északra fekvő Kurili-szige-
tek; az ívalakban húzódó Hondo vagy Nippon, (valamennyi között a
legnagyobb), továbbá az ettől Keletre és Délre fekvő Sikoku és
Kiusiu-szigetekből. Ez a négy fősziget, valamint a mintegy négy-
ezerre becsülhető apró szigetek legnagyobbjai — Iki, Csuzima, Ari,
Szádó, Ávássi, Goto-csoport — együtt 370 ezer négyzetkilométer



HÍD A SZUMIDÁGAVÁN.



28S GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

terjedelműek, tehát valamivel nagyobbak, mint hazánk. A partok
— a mint már a szigetek nagy számából látható — rendkívül
szaggatottak, főleg a Csendes óceán felé eső keleti partok. A szag-
gatottságnak megfelelően számos öble van, a melyek azonban hajó-
zási szempontból nem kiválóak. Ezek az öblök csak szcenikus
szempontból szépek, sőt van egynéhány, a mely mint tájkép
gyönyörű. Ilyen például Jeszo-szigetén a Vulkán-öböl, Hondo-
sziget északi részén az Ádomoi-öböl, keleti részén a Tokio-öböl,
délen az Oszáká-öböl. Egyik legbájosabb öble — a mely talán a
világ bármely öblével versenyez szcenikus szépségek tekintetében
— a Kiusiu-szigetekhez mélyen és hosszan benyúló Simábárá-öböl,
a melynek egyik mélyedésében Nágászáki fekszik. Gyönyörű szép
továbbá a japáni Közép-tenger — Szetvucsi —, a mely Hondo-
sziget déli csúcsa és véle szomszédos kis sziget, Sikoku és Kiusiu
között fekszik. Ennek a bájos kis tengernek a szépségeivel később
közelebbről fogunk megismerkedni.

A belföldet egész hosszában és széliében — de azért bizonyos
rendszerben — keresztül-kasul borítják a hegyek, a melyek közül
számos tekintélyes magasságot ér el; két-háromezer méter magas-
ságot. Az öt főhegyvonalat több vulkánikus hegyláncz keresztezi,
a mely hegyláncznak számos csúcsa ma is működő vulkán. A japáni
hegyek legkiválóbbja és legnépszerűbbje, a Fudzsijámá talán még nem
tekinthető egészen kihaltnak. Ugyanis 1707. november hó 22.-étől 1708.
január 22.-e között voltak az utolsó kitörései, a mely alkalommal ren-
geteg pusztításokat végzett a környezetében, a melyet három méter
magas hamuréteggel temetett el. (Lesz alkalmunk közelebbről meg-
ismerkedni a Fudzsijámával.) A temérdek vulkánikus hegy követ-
keztében természetes, hogy a japáni földön ma is elég gyakori a
földrengés; a kisebb lökésekhez úgy hozzászoktak az emberek,
hogy jóformán nem is igen törődnek velük. Az ország nedves
klímájának megfelelően — a melyben nagy része jut a keleti
partok mentén délről északnak tartó Kurosivo vagy Fekete áramlás-
nak — temérdek apró folyó szaggatja minden irányban. Hosszával
vagy szélességével imponáló folyója egyetlen egy sincs, még a leg-
nagyobbak is, mint az Akumágává, a Kitakarni, a Sinánogává,
vagy a Tonágává nem érik el a mi Tiszánk nagyságát. Szceni-
kus szépségekben azonban bővelkednek, amennyiben Japánország
legszebb vidékeinek egyik sohasem hiányzó alkatrésze a víz, akár
mint tengeröböl, akár mint tó, akár mint folyó avagy vízesés.
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A hosszant nyúló országnak természetesen igen különböző a
klímája. A különbözőség nemcsak abban áll, hogy az északi részen
jelentékenyen nagyobb a hőmérsékkülönbség, mint a déli részén,
hanem különbözik Európának hasonló magasságban fekvő vidékei-
nek hőmérsékétől is. Az északi részében a tél jelentékenyen hide-
gebb, mint a déli Sikoku vagy Kiusiu szigeteken; ott két hónapig
tart a tél, míg a déli részen csak 3—4 hétig, a mely időszak-
ban az állandó nyugoti szelek temérdek havat és nagy hideget
hoznak a nyugoti partokra. Hogy mennyivel szigorúbb a tél még
Közép-Japánban is, mint Európának az ugyanazon szélességen
fekvő vidékein, mutatja a következő példa. Tokió csak valamivel
fekszik magasabban, mint az európai partok közelében fekvő Ma-
deira sziget. Tokióban azonban a februárius hó közép hőmérséke
2-4°, Madeirában 15'4°. Az évszakok egymásba folyása gyorsan és
hirtelen történik és ezzel az átmenettel egyidejűleg állítanak be a
hírhedt tájfunok. Ez a szél egyike azon három csapásnak — föld-
rengés és tűzvész a másik kettő — a meryek Japánt súlyosan és
gyakran sújtják.

A sok tekintetben exotikus országnak a növényzete is meglehető-
sen exotikus. Tudniillik 5000 mértföldnél szélesebb Óceán választja
el Északamerika nyugoti partjától és mégis nagy rokonság áll fenn
a kettőnek növényzete között, a mennyiben „mindakettő valószí-
nűleg a harmadkorszakban fennállott flórának a maradványa".

Lapályainak jellemzetes növényzete a mocsár- meg a vízi-
növények, a melyek főképpen a nagyterjedelmű rizsföldek szom-
szédságában tenyésznek óriási számban. Minket, laikusokat, leg-
inkább érdekel ebből a csoportból az Indiákról idekerülő bájos
lótusz. Legjellemzőbb fái a gyönyörű kryptomeriák; évszázados
hatalmas törzsek, a melyek helyenkint sok kilométer hosszú sorok-
ban szegélyezik az utakat. Kóborlásaink alatt az ország szívében
számtalanszor lesz alkalmunk a hatalmas kryptomeriák alkotta
fasorokban gyönyörködni, a melyek különben elmulaszthatlan kiegé-
szítő részei a buddhista teráknak és sintoista mijáknak. A déleb-
ben fekvő szigetek főterméke a rizs, tea, a melyet a par excellence
rizsből és teából élő nemzet rengeteg mennyiségben termel. Tipi-
kus fája továbbá a papirosfa, a ,,Broussunctia papirifera" a melynek
rostjaiból a rendkívül erős japáni papiros készül és a lakk-fa, a
„Rhus vernicifera" a melynek mézgájából a felülmúlhatatlan japáni
lakkárú készül. A hegyeket mindenütt rengeteg sűrű zöld erdő

Dr. Gáspár F. i A föld körül. V. 37
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borítja. Helyenkint olyan sűrű a növényzet, hogy csak keskeny
mesgye húzódik a páfrányok között. A százados kámforfák, cipru-
sok, magnóliák, örökzöld kryptomeriák között órákon át tart az út
egyik kiránduló helytó'l a másikig.

Hegy, völgy, patak, vízesés, mély szakadék változatos és gyö-
nyörű lánczolatban következik egymásra. ..

A Japánországból hazakerülő turistának nehéz eldönteni, hogy
az emberektől lakott városok és faluk tettek-e mélyebb benyomást,
vagy a gyönyörű ország szcenikus szépségei.



JOKOHAMA ÉS TOKIÓ.

A kik csak néhány hetet vagy hónapot szándékoznak Japán-
országban tölteni, Jökohamát csak ideiglenes tartózkodó helynek
tekintik, a honnan a különböző irányokba tervezett kirándulásokra
indulnak. Maga Jokohama turisztikai szempontból nem sok érde-
keset nyújt. Eredeti japáni jellegéből legtöbbet vesztett és a Nyu-
gattal való legsűrűbb érintkezés folytán a legtöbbet változott.
A kikötő élénksége és forgalma olyan jelentékeny, a kereskedelme
— főképpen a ki- és beviteli forgalma — olyan nagyszabású, hogy
ezek után ítélve az ember el sem képzelné, hogy alig egy fél-
századdal ezelőtt csak jelentéktelen, alig ismert halászfalu volt,
a melynek mocsaras vidéke még a japániak előtt is hirhedt és ret-
tegett volt. Mikor 1854-ben Pierry altengernagy flottája révén rábírta,
helyesebben rákényszerítette a japániakat, hogy Amerikával és Euró-
pával érintkezésbe lépjenek, azaz: hogy nyissa meg néhány kikö-
tőjét az európaiakkal és az amerikaiakkal való kereskedelemnek
meg politikai közlekedésnek — a mi azelőtt a legszigorúbban tiltva
volt — éppen az imént említett okoknál fogva Jokohama volt az
első kikötő, a melyet a japániak a gyűlölt idegeneknek átengedtek,
hanem az ugyancsak a tokiói öbölben és Jokohama . közelében
fekvő gyönyörű vidékű Kánágávát engedték át az idegeneknek.
A japániak politikai érzéke és érettsége már abban az időben meg-
nyilatkozott a ténykedéseikben. Erre mutat az, hogy Kánágává
helyett mégis csak Jökohamát nyitották meg az idegeneknek. Káná-
gává ugyanis az akkori idők legfontosabb útja mentén — a Tokáido
országút mentén — feküdt, a mely országút az ország főváro-
sába — Tokiót akkor még Jeddónak hivták — vezetett. Ez az
országút természetesen az ország legforgalmasabb és legfontosabb
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útja volt; a Jeddóban székelő Sogun udvara éppen úgy vonzotta
Japán főnemességét, a „daimiokat", meg a katonanemességet,
a „számuráiokat", mint a hogyan az óriási fényűzést kifejtő udvar
központja volt a nagykereskedelemnek is.

Ha már most az ezen nagyforgalmú országút mentén fekvő
Kánágávát engedték volna át az európaiaknak, akkor a japániak és a
„gyűlölt idegenek" között az összeütközés kikerülhetetlen lett volna.
A japáni kormány pedig már akkor elég bölcs volt, hogy ettől óvakod-
jék: megnyitotta tehát nekik az úttól félreeső Jokohamát, a melyet
nagy költséggel és sok munkával elfogadható állapotba helyeztek.
A kevés számú európai és amerikai, a ki Japánban ebben az időben
élt, átköltözött Jokohamába. Az idegenek által megalkotott gócz-
pont körül csakhamar valóságos gyűrűt alkotott a körülöttük letele-
pedő számos japáni, a kiket odavonzott az idegenekkel való érint-
kezésből eredő nagy anyagi haszon. Az eredetileg letelepülő franczia
és angol kereskedők védelmére az illetékes hadihajókról néhány
száz főnyi tengerészeti katonaság kiszállítását is megengedték a
japániak és a mint a későbbi események megmutatták, nagy
szükség is volt a hazai védelemre. A halászfalu rohamosan fejlő-
dött, csaknem páratlan mértékben. Ma, ötven-hatvan évvel a kezdet
után, már 150—160 ezer lakosa van Jokohamának, a kikből mint-
egy 1600 —1800 európai és.amerikai. Úgy az európai (amerikai)
városrész, mint a japáni, ma már valóságos nagyváros, a mely
Japánország beléletében egyike a legfontosabb tényezőknek, a kül-
földön a legnépszerűbb és legismertebb nevű városa a japáni
császárságnak.

Az idegenek ma is a tengerparton — a Bund körül — meg
a „Bluff"-ön laknak, a Jamate-cso-n, a hogyan a japániak nevezik
ezt a dombsorozatot. A Bund — úgy mint Kelet-Ázsiában minde-
nütt, a hol európaiak laknak — a tenger szélén húzódó gyönyörű,
széles és dúsan parkozott út; a Bluff pedig — az európaiaknak
eredetileg átengedett ,,konczesszió"-hoz későbbi időkben csatolt terü-
let — körülbelül 150 láb magas dombsorozat. Lenn a Bund-ön,
az üzletek, irodák és a nagy hotelek állanak; a Bluff pedig otthona
a jokohamai európaiaknak. A mit vagyon, jóízlés és kényelemsze-
retet létrehozhat, az a Bluff-ön épült házakban és villákban meg-
található. Csaknem kivétel nélkül park és virágágy vészen körül
minden lakást, a szellős verandákról pedig gyönyörű kilátás nyílik
a Bluff alatt elterülő bájos Mississippi öbölre, valamint befelé is, a
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szárazföld felé, a hol a napfényes, derűs napokon imponáló szép-
ségben mutatkozik Japánország szimbólumának, a Fudzsijámának,
örök hótól fehér kúpja, noha nem kevesebb, mint 120 kilométer
a távolság a jokohamai Bluff meg a Fudzsi-hegy között. A „ren-
dezett tanácsú" gazdag város minden kelléke megvan a Bluff-ön,
mert a jokohamai idegenek (európaiak és amerikaiak) semmit sem
féltenek, semmit sem beczéznek annyira, mint a drága egészségü-
ket és életüket. Higiénikus berendezésük, valamint az életmódjuk
úgy van irányítva és olyan mederben folyik, hogy: ha már ezer
meg ezer mértföldnyi távolságban a hazától kell dolgozniuk az
életért, hát legyen az az élet könnyű, kellemes és minél kevesebb
veszélytől környezett. A Bluff-ön épített európai kórház egyik bizo-
nyítéka annak, hogy mily fokozott mértékben gondoskodnak a testi
jóvoltukról; a klubok, a sportolásra szolgáló játszóhelyek, a lóver-
senytér meg a színház viszont a mellett szól, hogy a „business"-en
kívül más lelki táplálékot is igényelnek a japániak között élő
európaiak. ' .

A tengerpart mentén elterülő Bund látványosság számba mehet,
olyan impozáns a rajta levő épületek sorozata, valamint az előtte
elterülő nagyszabású kikötői kép. A kikötő tulajdonképpen csak
nyilt öböl — egyik mélyedése a nagykiterjedésű tokiói öbölnek
— a melyet az ívalakban egymásfelé hajló két hatalmas védgát véd
az Óceán hullámai elől. A két védgát csúcsa között csak 250 méter
széles bejárást hagytak; az ily módon biztos és hullámmentes
kikötővé alakított öböl közepére pedig hatalmas piert építettek, a
melynek két oldalán a legmélyebben járó hajók kiköthetnek árú
ki- és berakodás czéljából. Hogy ez a kikötő 1—2 évtized óta
egyike a világ legforgalmasabb kikötőinek, az természetes. Japán-
országnak Amerika nyugati partjaival és Európával fennálló hajó-
közlekedése az utolsó időkben rengeteg mérveket öltött és azon körül-
ményből kifolyólag, hogy kiinduló-, illetőleg végpontja a földgömbön
jelenleg üzemben levő leghosszabb tengerjáratoknak, a kikötőjében
uralkodó forgalom is óriási.

A mikor a „Felkelő Nap" csodás országa megnyílott az ide-
genek számára, Jokohama lett a kapuja a belföld felé irányított
nagy forgalomnak is. Az első vasút, a melyet Japánban építettek,
— 1869-ben — innen indult ki; igaz, hogy csak Tokióig vezetett,
tehát alig volt 30 kilométer hosszú, de Jokohama fejlődésében
soha nem remélt tényezővé vált. Góczpontja lett annak a meglehe-
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tős sűrű vasúti hálózatnak, a mely napjainkban Japánnak minden
részébe vezet, főképpen pedig a nagy Tokáidó vasútnak, a mely
az ország déli csúcsától az északi végéig vezet végig az ország
keleti partján, a Csendes-Oceán mentén. Igen fontos körülmény Joko-
harnára, hogy a fővárostól, Tokiótól, alig egy órányi távolságra
fekszik; ide kerül annak az árúnak a legnagyobb része, a mely az
ország belsejéből Amerika felé megy vagy onnan az országba jön.
Két fiatalabb testvére: Kobe—Hiogo, valamint az ország délnyugati
csúcsán fekvő Nágászáki, erős versenytársai ugyan Jokohamának,
de már felületes ismeretség után megítélheti az idegen, hogy Joko-
hamától az elsőséget sohasem fogja elvitatni sem Kobe, sem
Nágászáki. -

A felsorolt okoknál fogva kivételesen mozgalmas a kikötő
idegenforgalma is. A Bund-ön fekvő előkelő hotelek talán mindig
túlzsúfoltak. Európának, Ázsiának és Amerikának Japánba gyülekező
nemzetközi társasága az évnek minden szakában ellepi Jokohamát.
A Grand Hotel, az Oriental Palace Hotel, a Club Hotel — valamennyi
az előkelő Bund-ön — valamint a Bluff parkjai között fekvő Wright-
és Bluff Hotelek a legmagasabbra menő követelményeket kielégítő
módon vannak berendezve. Egyesítve van bennük a japáni utol-
érhetetlen tisztaság az amerikai fényűző kényelemmel, és még sem
drágák. A villamos világítással és villamos szellőzővel, valamint a
napjában többször igénybe vehető fürdővel ellátott tágas és szép
szobának — kilátással a tengerre — és a naponként háromszor
adott dús és választékos étkezésnek az ára a mi pénzünk szerint
16—18 korona. Hanem hogy ezért a pénzért mennyi kényelmet,
mennyi minucziózus figyelmességet nyújtanak az embernek, arról
nem tud magának fogalmat nyújtani az, a ki csak az európai szál-
lodai életet ismeri, még akkor sem, ha tapasztalatait a legelőkelőbb
és legdrágább szállodákban szerezte.

Ugyancsak az európai városrészben néhány jelentékenyebb
japáni szálloda is van, a Fukui a Bentendorin és a Tákánoja a
Honcsondorin. Európaiak azonban ritkán veszik igénybe a japáni
szállodákat; hogy miért nem, azt megmagyarázzuk később.

Látnivalója, azaz: japáni érdekessége kevés van Jokohamának,
értve érdekesség alatt azt, a mit az európai ember kíváncsisága
vagy látnivágyása ért Japánországban. A város környéke, főképpen
a Mississipii öböl körül elterülő vidék, gyönyörű, de a japáni vidé-
kekhez fűzött nagy várakozást nem elégíti ki. Templomai között
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sincs egy sem, a mely akár architektonikus, akár az érdekesség
szempontjából figyelemre méltó lenne. Az utczái, illetőleg az
utczáin lefolyó élet, sablonos, a melyen nagyon meglátszik, hogy
a jokohamai bennszülöttek a legrégebben állanak érintkezésben az
idegenekkel és hogy ez az érintkezés igen sok oldalú; ennélfogva
sokat lekoptatott az eredeti japáni mázból.

Az első pillanatra megragadja az idegen figyelmét Jokoha-
mában a japáni iparművészetnek páratlan szépségű és leírhatatlan
változatos kiállítása. Jokohama előkelő utczáin, megszakítatlan lán-
czolatban sorakoznak egymásmellé azok az üzletek, a melyeknek
kirakataiban meg az üzletben tömegekben vannak felhalmozva a
japáni iparművészetnek válogatott remek példányai. A Számurai
Shokway czég elefántcsontfaragványai, cloisonnéi, a Musáthi-ja,
Bisansha és Konoike czég ékszerei, selyemhímzései és ezüstművei, to-
vábbá a Mákuru Kárán porczellán festményei Ota-murában — a japáni
városrészben — olyan látványosságok, a melyekben órákon át lehet
gyönyörködni. És milyen szívesen nyújtanak alkalmat a japáni
kereskedők és iparosok termékeik megtekintésére. Tudják, hogy a
legkonokabb „nem vásárló" is alig tud ellentállani annak a csábí-
tásnak, a melyet ezek a sajátságosán érdekes és szép műtárgyak
kifejtenek az emberre. Belépünk például valamely díszműáru keres-
kedésbe. Az üzlet vagy igen ízlésesen van berendezve vagy éppen
ellenkezőleg: a lehető legegyszerűbb, néhány deszkaállványon sor-
ban állanak a deszkaládikák. Minden esetben azonban lekötelező
nyájassággal és legnagyobb fokú udvariassággal fogad bennünket
az üzlettulajdonos. Előveszen a polczról egy hosszúkás kis ládikát
és ebből előhúz egy vászonba burkolt csomagot. Barátságos mosoly-
lyal, legnagyobbfokú készséggel oldozgatja meg hosszú, vékony
ujjaival a zacskót és kihúz belőle egy selyemzacskóba burkolt
másik csomagot, a melynek tartalmát most már bársonyhüvely
takarja el a vevő szemei elől. Megoldja a bársonyhüvelyt is és
óvatosan, lassan, a kíváncsiságot határozottan fokozó módszerrel
kihúz belőle egy bámulatosán szép munkájú bronzedényt, a mely-
nek fénye, simasága, színe, rajza, meg a berakott ezüst alakok —
gólyák, daruk, stb. — feltétlenül meglepő hatást gyakorolnak a
— nem venni akaróra. Ha az idegen nem vásárol, az nem baj;
az nem lohasztja a kereskedő vagy gyáros készségét. A nyájas
mosoly nem tűnik el a kereskedő arczáról. Előveszen egy másik
ládikát, a melynek tartalmát az előbbihez hasonló módon szedi
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elő a sokrétegű burkolatból és egészen más irányú műtárgyat tart
a vásárló szeme elé; például bámulatos türelemre és csodálatos ízlésre
valló és a kézi ügyességnek legmagasabb fokát igénybevevő elefánt-
csontfaragványt. A vevő „konoksága" éppenséggel nem hozza ki
a kereskedőt türelméből. Olyan készséggel és szeretetreméltósággal,
mintha már egy tuczat műtárgyat adott volna el a vevőnek, mu-
togatja raktárának szebbnél-szebb czikkeit és ha a vevő elmegy
a nélkül, hogy az egy-két órai szemle után vett volna valamit,
azért bókolva és nyájasan mosolyogva kíséri az ajtóig, alázatosan
kérvén a „vevőt", hogy legyen „ismét szerencséje".

Ha a Japánországba érkező idegen nem élne abban a hitben,
hogy benn, az ország belsejében, közvetlenebb és érdekesebb módon
lesz alkalma megismerni mindazt, a mit az exotikus országtól vár,
akkor nagyon érdekesnek és minden tekintetben újnak és exoti-
kusnak tartaná azt, a mit Jokohama utczáin lát. Azok a házsorok,
a melyek az utczákat szegélyezik, az utczán zajló élet, az üzletek
kirakatai, a templomok, a parkok, az emberek ruházata, a piaczokon
látható élelmiszerek, halak, virágok, a nesztelenül surranó riksák,
az utczák zaját tarkító házalók szokatlan kiabálása, a látványos
bódék előtt álló hívogatok lármája, a czipő gyanánt viselt fatalpak
lármás kopogása, az ismerősök sajátságos köszöntés-módja és
szertartásos bókolása, szóval mindaz, a mi a nagyvárosok utczai
életén tapasztalható és látható, a mint az ember azokon csupán
mint szemlélő végig halad, mindez minden legapróbb, legjelenték-
telenebb részletében olyan feltűnő, annyira új és teljesen idegen
és mindaz, a mit itt lát, annyira eltérő mindattól, a mit eddig a
Föld bármely vidékén látott, hogy nem csoda, ha az idegent japáni
földre lépésekor valósággal megkapja — Japánország.

A Jokohama és Tokió közötti vasúti forgalom — természe-
tesen — a legélénkebb egész Japánban. Már az első kirándulás
ezen a vonalon alkalmat ad az idegennek a japáni társadalomnak
különböző rétegéhez tartozó embereket megismerni. Egyszersmind
azonnal észrevehető, hogy az egykori szigorú kasztok, a melyek
a japáni társadalmi rétegeket egymástól élesen elválasztották, ma
már nyomokban sincsenek meg. A legdemokratikusabb módon keve-
rődnek össze az állomáson az indulásra kész vonat előtt az utasok,
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valamint „demokratikus" — a mennyiben mi a „demokrácia" fogal-
mát mindig az egyszerűséggel azonosítjuk — maga az indó-
ház is, holott Japánország vasúti forgalmában a jokohamai állomás
forgalma hasonlíthatatlanul a legmagasabb fokú Japánország vala-
mennyi vasúti állomása között.

Az állomás ugyanis igen egyszerű — habár terjedelemre nézve
nagyszabású — faépület, minden dísz, minden pompa teljes kizá-
rásával, a mint kizárták belőle a kényelmet is. A forgalom élénk-
ségének jellemezésére legtalálóbb, ha a budapesti központi indóház
forgalmával hasonlítjuk össze, azon feltevéssel, hogy a mi indó-
házunknak a különböző rendeltetésű termeit és helyiségeit elvá-
lasztó falakat mint nemlétezőket képzeljük. A jegykiadó hivatal picziny
helyiségeiben picziny termetű fiatal nők adják ki a vasúti jegyeket,
a melyen a japáni nyelven kívül angol nyelven is fel van tüntetve
az állomások neve meg a jegy ára. Az újságbódékban temérdek
olvasnivalót kap az utas, főképpen a japáni, ámbár a kiválóbb
amerikai és angol lapok egynéhánya is kapható. Kár, hogy „teg-
napiak"; azaz japáni értelemben tegnapiak. „Tegnap" alatt ug}^anis
négy-öt hét értendő, azaz ma: július 1.-én a május 15.-i Times
kapható, mint legfrissebb.

A japáni nép csendes és illedelmes viselkedésével szemben
feltűnő zajos az a modor, a melyet az indóházban tanúsít. Látszik,,
hogy még nincsenek egészen hozzászokva; izgatottak, idegesek
és nyugtalanok. (De egy szemernyivel sem nagyobb mértékben,
mint a mi közönségünk a mi pályaudvarainkon.) Minket, idegene-
ket, főleg a zajnak egyik neme képes idegessé tenni: a „gétá"-k
— a faczipők — kopogása. Az állomás kemény aszfaltján elkép-
zelhetetlen lármát hoznak létre a czipők gyanánt viselt kemény
deszkalapok. (A czipőkopogás különben egyike a legjellemzetesebb
hangoknak, a melyek az európai ember fülében emlékképpen is
megmaradnak, a mikor este ágyba kerül, vagy Japánországot
elhagyta. Körülbelül annyira jellemzetes a japáni városok lármá-
jára, mint például a berlini Friedrich-Strassera a lódobogás, vagy
New-Yorkra a ,,magas-villamos" — az „Elevated" dörgése a fejünk
fölött.) Maga a vonat is — mozdonyával együtt — teljesen beleil-
leszkedik a japáni környezetbe. A japáni keskenyvágányú vasüti
rendszernek megfelelően, a kocsik is igen keskenyek, igen hosszúak,
végtelenül kényelmetlenek. A kocsik belső felszerelése ugyan euró-
paias berendezésű, de az európai vonatok legegyszerűbbjén tapasz-

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 38
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talt kényelemnek teljes hiányával. Feltűnő, hogy a japániak leg-
szembetűnőbb vonása: a tisztaság, nem egészen kifogástalan a
vasúti kocsikban. Megjegyzendő, hogy a vasúti kocsik nemcsak
ezen a rövid vonalon — a mely tehát félig-meddig „helyiérdekű-
nek" lenne mondható — ilyen kényelmetlenek, sőt kezdetlegesek.
Ugyanez mondható azokra a vonatokra is, a metyek az ország
legtávolabbi pontjait kötik össze, a Szányo- meg a Tokaidó-vonal
kocsijaira is. Mind a kettőn volt alkalmam egy-két éjszakát utazni és
azt a benyomást nyertem, hogy a japáni vasutakkal — kényel-
metlenség szempontjából — alig veheti fel a versenyt más vasúti'
vonat. Még az sem, a mely Pekinget köti össze egyrészt In-kou-
val, másrészt a Jang-ce-Kiang parti Han-kouval.

A kocsi közönsége beszállás után meglehetős nyugalommal,
csaknem apáthiával viselkedik; de csak az első öt-tíz percznyi
időre. Ezen idő elteltével ismét nyugtalankodni kezdenek. Az indu-
lás utáni pcrczekben ugyanis valamennyien a pamlagokon ülnek.
Úgy ülnek, mint mi; részben a pamlagon, a lábuk pedig érinti a
földet. Csakhamar nyugtalanul fészkelődnek az üléseiken; meglát-
szik rajtok, hogy bántja őket valami, hogy feszélyezve vannak
valami által. És aztán egyszerre megtörténik a nagy változás : az
egyik utas hirtelen ledobja lábairól a faczipőket és felkuporog a
pamlagra, japáni szokás szerint; azaz ráül a lábszáraira. Egy per-
czen belül így ül valamennyi japáni utas; férfi, nő és gyermek.
Most már nyugodtak. Ebben a helyzetben órákig is elülnek a nél-
kül, hogy megmoczczannának. A szakaszunkban ülő tengerésztisz-
tek — a kik Japánban is a hadsereg legelitebb és legrokonszen-
vesebb fegyvernemét képviselik — lehúzzák a czipőt, (a katonaság
európaias czipőket visel) leoldják a kardot és felkuporognak a pam-
lagokra. Most már rá is gyújtanak, a mihez eddig. — valószínűleg
a kényelmetlen európai módszer szerinti ülés miatt — nem volt
kedvük. Most, hogy pipára gyújtottak, érthető, hogy a japáni vona-
tokon miért nincs szükség sem „dohányzó szakasz"-ra sem „női
szakasz"-ra. Egyik sem kell. Japánban ugyanis mindenki dohány-
zik, még a nők is, kivált ha a fiatal koron túl vannak. Márpedig
— a mint látni fogjuk — a japáni nők nagyon korán vannak túl
a fiatal koron. A pipa éppen olyan nélkülözhetetlen rekvizítuma az
idősebb nőnek, mint a fiatal nőnek az ajkpirosító meg a homlok-
törlő selyempapíros. A pipa nem nagyobb, mint egy kicsiny gyűszű
és a rendkívül finomra vágott dohányból nem is fér belé több,
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mint egy borsószemnyi. Éppen elég két-három szippantásra. De azt
a két-három szippantást megismétlik olyan sűrűn, hogy csaknem
mindig pipáznak. A kocsiban több helyen van felállítva a „hibátcsi",
a hamu- és parázstartó, mellette pedig egy nagy edény forró vízzel,
a tea számára. Az utasok tudniillik éppen olyan sűrűn teáznak,
mint a milyen folytonosan pipáznak. Ennivalóval is bőségesen el
vannak látva az útra. Valamennyi utasnak takaros kis fehér ska-
tulyában van az ozsonnája, a melyet különben minden állomáson,
még a legjelentéktelenebben is, igen olcsó árban kaphat az utas.
A hófehér, tiszta skatulyában, a melynek az ára. az ételekkel együtt
persze, a mi pénzünk szerint 40—50 fillér, teljes ,,menu"-t kap az
ember: jó nagy adag fó'tt rizst, rántott angolnát, sült halat, főtt
és besavanyított gyümölcsöt, aszalt gombát, stb. Sőt még evőesz-
közt is kap hozzá és asztalkendőt. Az evőeszköz két fapálczika;
az asztalkendő pedig színes selyempapíros, a mely tele van rajzolva
ízléses és nagyon feltűnő reklámokkal, a melyekben a japániak
nagy mesterek.

Látszik, hogy jó mestereik voltak az amerikaiak, mert tőlük
tanulták. Ma a japániak talán már túltesznek ezen e téren a mes-
terükön. A vonatok mentén az ország minden városában óriási
táblákon hirdetnek öles betűkkel, vagy igen feltűnő groteszk ala-
kokkal. A tokáidói vasút mentén, a mely jó darabig a Csendes-Oceán
partján vezet, a parthoz közel fekvő részeken óriási táblákon hir-
detnek valamely sört, gyógyszert, szövetet vagy „doktort". (Az én
időmben a — sósborszeszt még nem hirdették; hála Istennek.)

A mint a Tokióba induló vonat kibontakozik Jokohama •—
illetőleg Hirunima külváros — apró házainak tömkelegéből, a Káná-
gáva-Bluff tövében gondosan megművelt termőföldek közt halad. A
benyomás, a melyet ezek a picziny, apró rizsföldek a vonat két
oldalán keltenek, következtetni enged arra a példátlan szorgalomra,
a melyet a japáni földmívesek földjük mívelésében kifejtenek. A
lénia-egyenes barázdákkal egymástól elválasztott apró „szántóföl-
dek" — némelyik nem nagyobb, mint egy közepes nagyságú szo-
bának a padozata — olyan gondozottan ápoltak, mint nálunk például
a virágágy. Egyetlen szál gaz vagy dudva nincs rajta; a barázdák
olyan egyenesek, mintha léniával húzták volna azokat; a kalászok
közötti távolság olyan egyenletes, mintha czirkalommal mérték volna
ki. Ugyanilyen gonddal vannak művelve a teaföldek is meg a gyü-
mölcsösök. A dúsan benőtt, halmokkal borított vidék után lapos
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síkság következik, mocsarakkal, tavakkal. Ezeket csaknem elborítja
a temérdek lótuszvirág, a szépért rajongó, de a mellett nagyon
praktikusan gondolkozó japáninak kétszeresen értékes növény. A
lotusznak ugyanis gyönyörű szép a virága; a gumója pedig igen
kedvelt főzelék. A tokiói öböl északi része felé mindinkább ellapui
a vidék; az öböl vize is sekélyebb. Nagy hajók ide már nem jöhet-
nek be és az a hat erőd, a melyek az öböl apró szigetein annak
idején — az amerikaiak támadásakor, 1854.-ben — az amerikaiak-
nak okozott gondot, ma a japáni hadügyi kormánynak okoz gon-
dot. Nem tudják ugyanis, hogy mit csináljanak az elévült és feles-
leges erődökkel.

Shinágává állomásnál a túlzsúfolásig megtelnek a kocsik. Több-
nyire úri közönség száll be. Shinágává ugyanis a „Hűvösvölgye"
vagy „Zúgligetje" Tokiónak. Itt épültek az előkelőbb hivatalnokok
és a vagyonos osztály villái, a melyeknek tulajdonosai a reggeli
vonattal bemennek a városba. A kocsiban találkozó ismerősök
nekünk teljesen szokatlan módon üdvözlik egymást. Az egymást
üdvözlők igen mélyen — és nagyon méltóságteljesen — hajtják
meg magukat és mintegy 3—4 másodperczig maradnak ebben a
helyzetben, miközben valamennyinek mosolyog az arcza; tenyerük-
kel gyöngéden simogatják a czombjukat, egyet szisszennek vagy
szürcsölnek, leghelyesebben: szürcsölve szisszennek és halk hangon
mondják el az üdvözlést, a mely nem egyéni, hanem az egymást I
üdvözlők társadalmi állásához szabottan és szigorúan előírt. Kéz-
fogás, kordiális rázogatás, vagy válloncsapás nem szokásos, vala-
mint hogy hiányzik a hangos: „hogy vagy öregem", „mit csinál
az asszony" kérdése is. Az újonnan jöttek felkapaszkodnak a pam-
lagra, előveszik a pipát, vagy pedig benyúlnak a kimono nyílásain
a hozzáférhető testrészekhez és nem valami túlságos gyöngédség-
gel simogatják magukat. Ez a simogatás a diszkredicziónak olyan kis
fokával történik, hogy nálunk bátran — vakaródzásnak mondanók.
Még egy igen kellemetlen tulajdonsága van a japáni férfiaknak, a
mely nekünk európaiaknak úri társaságban teljesen szokatlan és
megengedhetetlen valami. Tudniillik a gyakori és nagyon hangos
— felböfögés. A mint valamit ettek vagy ittak, a legcsekélyebb
tartózkodás nélkül hangosan böfögnek és olyan sűrűn, mintha ban-
ketten vacsoráztak volna. Csodálatos az eltérés a japáni meg az
európai úgynevezett jómodor között. Japánban az emberek határo-
zottan nagyon jól neveltek és az úriosztály nagyon művelt is. De
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az, a mit a japáni műveltség és neveltség megkövetel, lényegesen
különbözik a mi követelményeinktől. Számos olyan cselekmény, a
mely nálunk egyszerűen lehetetlen, Japánországban a legtermésze-
tesebb valami. Kioto és Tokió közötti utamon például az éjszakát
közös vasúti szakaszban tettem meg, mert a háló-kocsiban már
nem kaptam helyet. Mintegy húszan lehettünk a kocsiban, köztünk
három fiatal nő is. Az éjszakára úgy helyezkedtünk el, hogy végig-
feküdtünk hosszában a pamlagokon, szorosan egymás után. A férfi-
utasok legtöbbjének jókora párnája volt az úti bőröndben; a nők
pedig előszedték a kicsiny fatörzset — a kámurát — és erre haj-
tották le elég szép fejüket a gondosan megcsinált frizurával. Az
egyik fiatal nőnek a lábai az én fejemet érintették. Holdvilág kis-
asszonynak igen nyugtalan álmai lehettek, mert az egész éj folya-
mán dzsiu-dzsitczu gyakorlatokat végzett a lábaival az én árva
fejemen. Lejebb nem csúszhattam, mert akkor én rugdostam volna
meg az utánam következő szomszédomat, egy fiatal tengerész-
tisztet, a ki — a társalgásukból felszedett morzsákból következ-
tetve — egyike volt a csuzimai hősöknek. A vele való összeütkö-
zéstől tehát indokoltan volt okom tartózkodni. Reggelre kelve, Tokió
közelében, rendbe hoztuk az öltözetünket. Ugyanezt tették a fiatal
nők is. Csakhogy ők tetőtől talpig átöltöztek, előttünk, a mi sze-
münk láttára. Még fehérneműt is váltottak. Azonban tekintettel az
ö ruházatuk és fehérneműjük sajátságos szabására, ezt olyan decens
módon hajthatták végre, hogy a legkíváncsibb és legtolakodóbb
"megfigyelőnek sem lehetett volna ellene kifogása, azaz, hogy a
-aváncsisága kielégítetlen maradt volna. Az átöltözködésük valóságos
kigyóbőr lehántás módjára történt. A mire a tegnapi fehérneműt
es ruhát lehántolták magukról, akkor a friss ruha már teljesen
rendben volt rajtuk.

A shinágávái állomás elhagyása után hirtelen és nagy mérték-
ben elevenül meg a vidék. Belejutunk Tokió egyik külvárosának
— Shibákunak — az utczáiba. Szürke, színtelen, egyhangú minden.
Szürkék és színtelenek az apró kis házak, a melyek olyan sűrűn
állanak egymás mellett és olyan kevés változatosat mutatnak, hogy
az egész utczát egyetlen épületnek tarthatnék. Szürkék az emberek
is. Shibáku ugyanis a gyári munkás és más szegény nép negyede.
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Színesen tarka ruháknak, virágoknak, fáknak, nyoma sincs. Az
emberek egyhangú, sötét kimonóban járnak; ők maguk is csene-
vészek. Meglátszik rajtuk, hogy gyári munkások. A vonat csak-j
hamar letér ismét a tenger partjára, a melyet csak akkor hagy eL'
a mikor befut Tokió egyik állomására, a Shimbashii indóházba.

Ha azt reméltük volna, hogy az ország fővárosába befutó
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vonat előkelő, díszes állomáson fog megállani, hát nagyon csalód-
tunk volna. A Shimbashii állomás éppen olyan egyszerű verestégla-
és faépület, mint Jokohamának a hiranumai állomása. Színtelen és
szegényes. E mellett rendkívül zajos. Főképpen a sok száz — vagy
ezer — gésa teszi zajossá; a kopogós faczipők, a melyekkel a
kiszálló vagy ide-oda futkosó tömeg végigcsoszog a kemény aszfal-
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ton vagy Japánország valamennyi vasúti állomására jellegző fahida-
kon és azok lépcsőin.

Künn, az állomás előtt, a riksáknak nagy tömege fogadja az
embert. Jóllehet óriási táborban állnak az állomás előtt, azért egy
sem tolakodik vagy kínálkozik. A fiúk nyugodtan várják meg a
helyükön, míg az utas felszólítja őket szolgálatra. A nyugalmat
nem a rendőrség erőszakolja rajok. A rendőrséget egyetlen rendőr
képviseli, európaias szabású egyenruhában, nagy fehér gomba-kalap-

FÖLDMÍVELŐ.

pal a fején és a rövid angol rendőrfütykössel a kezében. A nyu-
galmat a „szakszervezet" oktrojálja rájuk és a mint látható, jól
fegyelmezettek. Hogy hány riksa lehet Tokióban, azt nem tudom,
de annyi áll, hogy rendkívül sok lehet. Én a 9648. számú riksán
hajtattam a szállodába. A riksa előtt, az eddig ismert riksáktól
eltérőleg, két ember volt befogva, a kik a „tandem" módra futot-
tak. (Tudniillik hosszában, egymás után.) „Hármas" fogatú és
„gummikerekű" riksák is állanak az állomás előtt. Ezek „magán-
fogatok", a melyek főképpen a tokiói tőzsde körül sürögnek.
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Mintegy öt perczig tart az út a Shimbáshii állomástól az Impe-
rial Hotelig, nemcsak Tokió, de egész Kelet-Ázsia egyik legelőke-
lőbb szállodájáig. Maga a hely, a melyen a szálloda fekszik, szintén
előkelő. A Hibija városrészben fekszik, tudniillik a város központját
alkotó császári kastély közvetlen közelében. Az odavezető út Tokió-
nak legforgalmasabb részén vezet végig.

Az utczák szélesek; szélesebbek, mint Japánország bármely
más városában. Gyalogjáró nincs, az egész út makadamozva van
és ellepi a temérdek riksa.meg gyalogjáró közönség. A jelentéke-
nyebb utczákon villamos közúti kocsik járnak, a melyeknek, tekin-
tettel a város rendkívüli terjedelmére és az óriási távolságokra, igen
nagy a közönsége. Kimagasló vagy szembetűnő épület alig akad
utunkba. Az egymáshoz teljesen hasonló, egy-két emeletes faházak,
a nagyon széles és végig nyitott verandákkal meg a földszinten
lévő kirakatokkal meg nem szakított lánczolatban következnek egy-
más után.

Az Imperial Hotel az első darab Európa, helyesebben Amerika,
a mit láttunk. Előkelő, nagy épület, a pénzért megvásárolható kénye-
lemnek, fényűzésnek és előzékenységnek minden nemével. Az ame-
rikai rendszer párosul benne azzal a japáni szolgálatkészséggel,
a milyet az európai elkényeztetett és követelő utas megkövetel.
Ragyogóan tiszta minden helyisége; a szobák villamos ventilláto-
rokkal vannak ellátva; hideg- és meleg fürdő a nap minden sza-
kában és akárhányszor rendelkezésére áll a vendégnek. (Csak tessék
elképzelni, mennyi utánjárásba és mennyi pénzbe kerülne nálunk
valamely szállodában fürdőt (!) kapni.). A szállodában élvezhető
szabadság valóban páratlan. A nem ott lakó európai is bátran
igénybe veheti a szállodának különböző kényelmességeit. Levelet
írhat, telefonálhat, a hallókban elhelyezett pamlagokon heverhet.
alhatik; italokat rendelhet a bárban — „chit"-re; azaz készpénz
helyett czédulával fizet, a melyre a nevét írja. Hogy a saját neve-e
az aláírás, vagy másé, vagy akármilyen név, az teljesen mindegy.
A „chit" érvényes; annyi, mint a készpénz. Az étkezéseken is
részt vehet, a nélkül, hogy rögtön fizetnie kellene, mert fizető
pinczér nincs és az étkezésekért járó fizetést az ember egészen más
helyen, valahol a pénztárnál, fizeti; szóval, úgy tehet, mintha ott
laknék. S mindehhez nem kell egyéb, minthogy európainak kell
lenni. „Európai" alatt „Amerikai" is értendő.

Az európaiaknak ez a csaknem hihetetlen „megbízhatósága"

I
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és „hitelképessége", a mely nem csak az Imperial Hotelre, hanem
egész Japánországnak és Kelet-Ázsiának valamennyi nagyobbszabású
hoteljére vonatkozik, még abból az időből származik, a mikor a
nevezett helyeken az európaiak (amerikaiak) csak kis számban
éltek s vagy személyesen ismertek voltak, vagy pedig valamely
követség vagy konzulátus hivatalnokának tartattak, a mely esetben
a „chit" beváltása a hó végén kötelező volt egyik vagy másik

KIRÁNDULÁS RIKSABAN.

hivatalban, vagy pedig — az európaiak egyik-másik klubjában.
Annál feltűnőbb azonban, hogy ez az igen is nagy és vakbizalmat
feltételező intézmény még ma is szokásban van, holott azóta az
európaiak száma sok százra, sőt néhány ezerre tehető. Itt-ott már
látható is — Kelet-Ázsiában — hogy az idegenekbe vetett ezen
vakbizalom csorbát szenvedett. így például Nágászakiban, Kobeban,
Sang-haiban, stb. már vannak hotelek és bárok, a melyekben a

Dr. Gáspár F . : A föld körül. V. 39
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belépő idegen feltűnő helyen, lát egy kis táblát evvel a felírással:
„No chit". Nincs hitel! A tilalom jótékony hatása azonnal észre-
vehető volt. Az illető városok európai bank- és más hivatalaiban
a fiatal „Clerk"-ok (segédhivatalnokok) nagyzási hóbortja nagyot
csökkent a „no chit"-re és a fiatal emberek ezután nem állottak
körül a bárok asztalát, a hol előbb esztelen és könnyelmű módon
traktálták egymást az igen drága szeszes italokkal.

A rengeteg terjedelmű városnak a kellős közepét az óriási ter-
jedelmű császárkastély parkja foglalja el. A kastély az a központ,
a mely Japánország újabb történetében is körülbelül a központja
volt az eseményeknek. Régebben Jedo, a „Tengeröböl kapuja"
— a hogyan Tokiót hívták, mielőtt az ország fővárosa lett, vagy
még régebben, mielőtt a Shogunok székhelyévé neveztetett ki —
csak ormótlan, nagy vár volt, a melyet néhány falu vett körül.
Ennek a várnak a helyébe épült a Shogunok kastélya és még
későbben lett a kastélyból császári palota. A szegényes faluk kör-
nyezetéből a Shogunok parancsára, .helyesebben egyik bölcs rende-
letére, csakhamar virágzó kisebb városok fejlődtek. A Shogunok
ugyanis elrendelték a daimióknak, hogy az évnek hat hónapját
kötelesek Jedóban, a shoguni kastély közelében eltölteni. Daimiók
alatt a főnemesség értendő, a kik magasan fölötte állottak a Szái-
mióknak, a japáni gentrynek. Hogy a shogunnak ez a rendelete
minő óriási befolyással volt az akkori Jedo fejlődésére, azt csak
úgy tudjuk megérteni, ha elképzeljük, hogy például Magyarország
királya elrendelné, hogy a magyar főnemesség az évnek felére köte-
les otthagyni a birtokát meg a külföldet és köteles hat hónapig az
ő közelében, a budai királyi várkastély közelében lakni. Ezen ren-
delet után eredménytelenül vonultak el Jedo fölött Japánország
„hazai" csapásai: a tűzvész, földrengés, tájfun és árvíz; azt többé
fel nem tartóztathatták fejlődésében. A főnemesek közvetlen a kas-
tély körül építették a saját kastélyaikat; ezeket viszont a gyorsan
fejlődő kisebb városok vették körül. Mikor a nagy felfordulás —
a forradalom — után, 1868-ban, a Mikádó Kiotóból (a Déli fővá-
rosból) áttette a székhelyét Tokióba, (a Keleti fővárosba), ugyan-
abba a várba költözött, a melyben előbb a shogunok laktak. És
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mert közben az egész épületkomplexus két-három ízben is leégett,
a mely esemény a túlnyomóan faházakból álló japáni városokban
igen gyakorian történik meg, újabb időkben, 1889-ben, a mikádói
kastélyt teljesen újjáépítették. De most már nem szigorúan japáni
stílusban, hanem igen sok tekintetben európaias módosításokkal.
Ma az egykori kastélykomplexus helyén csupán a császári lakás
áll; az előbbi apró városok pedig összeolvadtak az egyetlen ren-
geteg terjedelmű Tokióvá. A kastélyt meg az azt környező igen
nagy terjedelmű parkot magasra épült, zeg-zúgos és sok czikor-
nyájú kőfal meg vízzel telt széles árok veszi körül. A hogyan
régebben a shogunok palotáját a daimiók kastélyai vették körül,
ugyanolyan módon veszik most körül a császári kastélyt a főbb
állami középületek és a Tokióban székelő idegen államok nagy-
követeinek a palotái. Persze, mint mindenütt a világon, mi itt is
— külön állunk. (Majd meglátjuk Pekingben, hogy ott sem játszuk
— sajnos — az első szerepet.) Míg az angol, amerikai, franczia,
khinai, orosz, spanyol, stb. nagykövetségek palotái közvetlenül a
császári kastély közelében feküsznek attól keletre, a mi nagykövet-
ségünk palotája ezektől — és valamennyi többi követség palotájá-
tól — teljesen elszigetelten, messze fenn, a város északi részében fek-
szik az Akászáka téren, Jocsujáku városrész szomszédságában.
A kőfallal és sánczárokkal körülvett óriási térségen belül egy igen
furcsa épület áll. Az idegennek valóságos rébusz, hogy mi lehet az
óriási épület. Képzeljünk ugyanis egy svájczi villát; igazi, valósá-
gos svájczi villát, óriási nagyításban, fehérre meszelt falakkal és
sárgára festett gerendázattal. Csak a tetőzete tér el némileg a svájczi
stílustól, mert az ó-japáni modorban van építve; belül pedig egé-
szen európaias a berendezése. Széles márványlépcsők, oszlopos
folyosók, villamos világítás, stb. Ez a furcsa épület — a japáni
országház. A mint tapasztalhattuk, az utolsó egy-két évtizedben a
furcsa külsejű épülettel sehogy sem áll arányban az, a mit az
épületen belül intéznek el az emberek, a japáni országgyűlési kép-
viselők. A japáni parlamentből szállottak ki ugyanis az országba
azok a törvények, döntvények, határozatok és rendeletek, a melyek
Japánországot egyszerre a nagyhatalmak sorába emelték. Ebben az
épületben beszélték meg továbbá azokat a tényeket, a melyek világ-
eseményekké váltak.

39*
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Nagy szerencsém volt a Tokióban töltött első napon: valamely
nemzeti ünnep alkalmából, alkalmam volt látni ő felségét a Miká-
dót bevonulni a kastélyába. A bevonulás szertartása meg a közön-
ség viselkedése alig különbözött valamiben a nálunk szokásos
hasonló bevonulásoktól. A kép azonban, a melyet a szereplők meg
a nézők nyújtottak az már exotikus volt, telivér japáni.

A bevonulás az Ujeno vasúti állomás felől történt, tehát jó
messzire a császári kastélytól. A házakon mindenütt temérdek
lobogó, lámpion, az utczákon pedig temérdek nép. És milyen
vidám, milyen kedélyes nép! Az első sorokban rengeteg sok
gyerek, akárhányszor „dupla" gyerek, annyiban az egyik gyerek
hátán egy másik, sokkal apróbb gyerek gubbasztott. A második
sorban állottak a nők, öregek és fiatalok; ezeken túl a férfiak.
Ennyi nevető, mosolygó embert soha nem láttam együtt, sem a
színeknek ekkora tarkaságát, nálunk elképzelhetetlen változásait
nem láttam soha. A sorok előtt szórványosan rendőrök, a kik
példás rendben tartották a százezrekre menő tömeget. A mit annál
könnyebben tehettek a rendőrök, mert a tömeg önmagától is nyu-
godtan viselkedett. Meg sem mozdultak az emberek; csak moso-
lyogtak és nevetgéltek. Feltűnő volt, hogy ámbár a bevonulásnak
számos olyan utcza volt a színtere a melyekben igen sok volt
a két- és háromemeletes ház, azért az ablakokban, vagy a fákon
s más kimagasló helyen sehol egyetlen embert nem lehetett látni.
Az én ciceroném, dr. Kázuku, a Tokiói vörös-kereszt kórházának;
egy/k orvosa, megmagyarázta az okát, hogy miért üresek az ablakok.
A japáni illem és hódolat a császár előtt, a ki egyenes ivadéka a
mennynek, tiltja, hogy emberek, alattvalók, kíváncsi szemekkel néz-
zenek le valamely magasabb helyzetből „ő szentségére" a csá-
szárra. „Hát nem elég, hogy a nép nem borul a földre a császár
előtt és érinti a homlokával a földet, a mint még harmincz évvel
ezelőtt megtette, hát most még a magasból nézzen — le reá ?"

Sivalkodás és ordítás jelezte a császár jövetelét. Olyan éles
sivalkodást és tele torokkal ordított „éljent" még nem hallottam,
mint a hogyan a sorfalat állók a „banzáj"-t kiáltották. Képzeljük
el tizenöt-húszezer gyerek visító kiabálását és mintegy 40—50
ezer férfi és nő együttes ordítását. Lovas hírnök vágtatott a menet
előtt; utána egy szakasz gárdista lóháton, sajátságosán czifra
egyenruhában és még furcsábban kantározott és nyergeit, egyforma
szürke lovakon. Ezek után néhány udvari kocsiban az udvari hiva- ,

í
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talnokok, fontoskodó titokzatos, nagyképűsködő kifejezéssel, meg
az európai udvaroknál is szokásos lakájos gőggel éppenséggel nem
férfiasnak, de annál csúnyábbnak mondható arczukon. Volt köztük
akárhány, a ki olyan csúnya volt, hogy majdnem olyan volt, mint
az — ember. Azután jött egyszakasz ulánus: lobogós lándzsával,
szintén éppenséggel nem márciálisnak mondható ruházatban és alsó-
rendű lovakon. Azután jött két lovastiszt óriási tollbokrétával a csákón,
hosszúszárú keztyűs kezükben kivont karddal — a testőrség maga-
sabb tisztjei— és végül kétlovas, nyitott kocsiban Ő felsége, a császár,
Micsuhito. Szemben vele a főudvarmester, mélyen lehajtott fejjel,
mintha merően bámulta volna a kocsiszőnyeg rajzát. Nem azért ül így,
mert talán szégyelte volna magát valamiért, hanem azért, mert így
követeli ezt az udvari etiquette. 0 felsége valamilyen katonai
egyenruhába, szintén nagy fehérbokrétás csákóval a fején, a mely-
nek a tartószíjja az álla alá volt húzva, feszesen és komoran ült
a kocsiban. Az Isten bocsássa meg a bűnömet és ne vétessék fel-
ségsértésnek, de bizony 0 Felsége és 0 Szentsége a menny fia,
Micsuhito császár rettenetesen csúnya férfiú. Én igen-igen sok
csúnya férfiút láttam Japánban, — meg másutt is — de hivalko-
dás nélkül merem mondani, hogy csúnyább férfiú, mint a japáni
császár, aligha van az országban. (De azért a főudvarmester hatá-
rozottan nem e fölötti szégyenletében hajtotta le olyan mélyen a
fejét.) A császári kocsi után ismét egy szakasz gárdista következett,
ezek után pedig az előbb sorfalat álló, jól fegyelmezett és illedel-
mes viselkedésű emberekből összeverődött ember-oceán. Igazán
óceán. A széles utczát teljesen kitöltötte a sűrű, vegyes tömeg.
Jóllehet ember ember hátán mozgott és ámbár ebben a tömegben
néhány ezer gyermek lehetett, azért a rendetlenkedésnek, izgalom-
nak vagy lökdösésnek a nyoma sem volt észrevehető. Bámulatos
az, hogy ezek az emberek milyen illedelmesen viselkednek és hogy
mennyire megbecsülik egymást, ha tömegekben vannak együtt.
Azt hiszem, hogy ehhez hasonló „tömeg neveltséget" a vilá-
gon sehol sem tanúsít embertömeg.

A császári kastély igazán középpontja, a magja Tokiónak. Annak
a ténynek, hogy a jelenlegi egyöntetű nagyváros több apró város-
kából meg faluból olvadt össze, megvannak a nyomai ma is, mert
itt-ott még maradtak szabad területek — az egykori szántóföldek
— és óriási parkok. A főváros utczáinak és házainak a jellege
semmiben sem különbözik Japánországnak bármely vidéki városától
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Ugyanaz az építkezési modor — az ó-japáni stílusban — ugyan-
azok az utczai képek. Állítólag csak egyben különbözik Tokió a
többi japáni várostól. Abban tudniillik, hogy Tokióban aránylag
is sokkal több az üveg-ablak, mint a többi városban, a melyek-
ben most is papirosból valók az ablakok. Bizonyos tekintetben
szerencsének mondható Tokióra nézve, hogy olyan gyakori benne
a — tűzvész. Minden tűzvészszel, száz meg száz lakóház, egész
utczatömbök pusztulnak el. Ezeknek a helyére aztán modernusabb
rendszerben építik fel a házakat. Az utczákat kiszélesítik, csatornáz-
zák, az udvarokat megnagyobbítják; a fahidak helyébe kőhidakat
építenek. Pedig annyi a híd Tokióban! Mint említettük a Szumi-
dágáva keresztül folyik a városon. Ezen a főfolyón kívül számos
mellékág keresztezi a várost; a császári kastélyt körülvevő parkot
is széles csatorna veszi körül gyűrű alakban. Ezt a sok vizet meg-
felelően sok híd íveli át; csak magán a Szumidágáván van vagy
öt-hat híd: az Azumabáshi, Umájabáshi, Rijágokubáshi, Óhási stb.

Egyik legfontosabb és legérdekesebb utczája a Ginzáh, a mely-
ben szintén van egy híd, a Nipponbáshi. A híd ugyan a legegy-
szerűbb fa-szerkezetű, de érdekessé teszi az, hogy ez a fahíd a
„mértani központja" az országnak, illetőleg a góczpontja Japán-
országban minden távolságnak. Ettől a hídtól számítják valamennyi
városnak, hegynek, folyónak a távolságát a fővárostól. A Ginzáhn
vannak Tokiónak legelőkelőbb üzletei és az az idegen, a kinek
csupán Tokióban van alkalma megszemlélni Japán iparművészeti
termékeit vagy bevásárolni akar, a-Ginzáhn megtalálja mindazt, a
mit Japánban készítenek vagy gyártanak. A leghíresebb japáni
cloisonnégyártók, elefántcsontfaragók, selyemszövők, ötvösök, por-
czellánosok is megtalálhatók a Ginzáhn. Jóllehet Tokió sokkal
inkább a hivatalnokok városa, mint üzletek városa, azért az utczá-
kon és a térségeken mindenütt igen élénk a forgalom. Óriási kiter-
jedése ellenére meglátszik rajta, hogy több mint másfél millió
ember lakik benne. A részben ó-japáni berendezés meg a legmoder-
nusabb közlekedés-technikai berendezések helyenkint feltűnővé és
idegenszerűvé teszik a képet. így például a tarka lobogókkal ékített
házak fedelén meg a shinto vagy buddhista templomok fölött sűrű
sürgöny- és telefon-dróthálózat húzódik; az utczákon ezer meg
ezer riksa. a kötelező papirlampionnal; fölöttük pedig a villamos
ív lámpa lóg; az utczán ezer meg ezer emberből álló tömeg, a
mely proczesszióba megy valamely templomba babonás áldozatot

I
I
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hozni valamely halványnak; közöttük csilingelő villamos kocsik;
az utcza közepén tilinkózó vak leányka — vezető vagy kisérő
nélkül, csupán a vakembert respektáló közönség illemtudására és
figyelmére bízva. A figyelmet azáltal vonja magára, hogy a tilinkót
fújja. A hol az ember Japánban tilinkó szót hall, ott vak ember
jár. Nem alamizsnát kér, hanem vigyázatot, kíméletet. Nem koldus,
csak világtalan.

Egészen különleges állandó zaj Tokió és valamennyi japáni
város utczáin egy vékony, gyenge gőzsivítás. A házaló, „pipaszár
tisztító" jelzése ez, a ki gőzzel tisztítja ki a pipás emberek pipa-
szárát. Említettük, hogy Japánban majdnem minden felnőtt ember
pipázik; képzelhető tehát, hogy a „pipaszár gőztisztító társulat,
mint szövetkezet" meglehetős biztos üzlet. Az üzlet jövedelmező-
ségét, illetőleg a „részvények értékét" támogatják azzal is, hogy
miután a kis vándor-kocsik állandóan vannak ellátva forró vízzel —
hiszen különben nincs gőz — a tea iváshoz szükséges forró vízzel
is szolgálnak az utcza közönségének. Ez is emeli a részvényeket,
illetőleg a jövedelmet. Utczai zenészek, utczai komédiások, bűvé-
szek szabad ipart folytatnak az utczákon, a parkokban és a tem-
plomok előtt. Közönség mindig van bőven, mert a japáni, a mellett,
hogy különb „business-man" (üzletember) mint az amerikai, „művé-
szeti" dolgokban éppen olyan naiv, mint az amerikai, a ki szintén
elfogad bármit művészet gyanánt, ha olyas valamit produkálnak előtte
a mit ő maga nem tud. Érdekes csoportokat lehet látni egy-egy
emelvény körül; a csoport azért érdekes, mert igen sokan vannak
benne, a kik zsebkendőt szorítanak az arczukhoz vagy sok köztük
a — dagadt arczú ember. Az emelvényen ugyanis egy „nyilvános
fogorvos" produkálja magát, azaz nyilvánosan húzza, ki az embe-
rek fájós fogát „öt shenért, fájdalom nélkül." (Körülbelül 12—14
fillér.) A ravasz „kollega" folyton mutogatja a tíz ujját, demonst-
rálván, hogy nincs műszer a kezében, hanem csak a puszta ujjai-
val, a körmeivel ránczigálja ki a beteg fogat. A publikum igazán
lépre — illetőleg az emelvényre — megy; a „fogorvos" a térdei
közé szorítja az ipse fejét; a munkába vett „pácziens" keservesen
ordít a „fájdalmatlanság" gyönyöreiben, a publikum pedig jóízűen
röhög hozzá. A „fogorvos" azonban kirántotta a fájós fogat, a
melyet diadalmasan és véresen mutat fel a nézőknek s hirtelen
eltünteti ujjai között a finom „angol kulcsot" a melyet fogó gya-
nánt használt. — A japáni kultúra mindig elég magas volt ahhoz,
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hogy a „mundus vult decipi" elve érvényesülhessen. És ime érvé-
nyesül is.

*

Tokió temérdek parkja között különösen három érdemli meg a
megnézést meg a megemlítést: a Shiba-park, a város délnyugoti
felében, az Ázákuza— meg az Ujeno-park az északnyugoti oldalon.
Mindegyiknek megvan a maga érdekessége, amennyiban a japániak
történetére vonatkozó templomot, emléket vagy ereklyét tartalmaz.

SÁRKÁNY A TEMPLOM UDVARÁN, (A VIZMEDEXCZE DÍSZÍTÉSE.)

így például a Shiba-park évszázados, hatalmas fáinak a lombjai
hat shoguanak sírja fölé hajolnak. A síremlékhez vezető utak mind-
két oldala száz meg száz, csaknem embermagas, szépen fara-
gott kőlámpávai van szegélyezve. Ünnepnapokon a lámpákat kivi-
lágítják s áldozati ajándékokat helyeznek reájok. Az út a templom-
hoz vezet, amely előtt a szokásos diadalkapu, a Tori áll, a melyek,
a Shiba-parkban levő síremlékek előtt különösen művészies faragá-
súak. A templom udvarán szintén számos még díszesebb kőlámpa
áll; továbbá egy harangláb zöld patinás nagy haranggal; egy már-
vány medencze, a melynek kristálytiszta vize a czeremoniális kézmo-
sáshoz kell. A diadalívvel szemben áll a tulajdonképpeni síremlék:
a templom és ebben az oltár. Az oltáron levő szekrényben áll az
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illető shogun fából faragott szobra, előtte pedig fatáblán a shogun
neve. A szobrok profánus szemeknek nem láthatók, már azért semj
mert ezeket ő szentsége a Mikádó készíttette a templom számára.

A belépő az első perczekben majdnem semmit sem lát a
templomban uralkodó homály következtében. Hogy tudniilik a
templomot ékesítő temérdek drága díszt megóvják az idő viszon-
tagságaitól, Japánország számos temploma fölött deszkákból bur-
kolatot építenek és ez zárja ki a világosságot. Mert valóban sok a
dísz és remekmű; úgy a templom külsején, mint a belsejében.
Kívül az egész épület veres lakkal van bevonva; a tetőzetet tartó
gerendázat művésziesen faragott és zöldre, fehérre, aranyszínűre
meg veresre van befestve; a czizellált és aranyozott fémdísz csak-
nem egészen beborítja a gerendákat. A falak felső faburkolata
bámulatraméltóan van kifaragva; virágok, madarak, tigrisek, orosz-
lánok vannak beléje vésve. A belső falak fekete lakkal és temérdek
aranynyal vannak bevonva, a karzaton a gyékényszőnyegek reme-
kei feküsznek; az oszlopok meg a mellékoltárok olyanok, mintha
tömöraranyból állanának. Aranyozott fémből készült lotusz virág a
leggyakoribb díszítés. Együtt és összesen impozáns benyomást tesz-
nek a síremlékek. Kár, hogy a megszokás ellenére is a helyiségek
túlságosan homályosak maradnak.

Ha a tulajdonképpeni sírokat is meg akarjuk nézni, akkor fel
kell mennünk a templomok mögötti kis erdőbe.

Széles, hatalmas kőlépcsők vezetnek oda, Japánország archi-
tektúrájában az egyedüli jellegzetes építmények. A rendkívül széles
és egyenes vonalban, de többszörösen megszakított hatalmas lép-
csők annyira jellemzők Japánra, hogy amikor az ember elhagyja az
országot, emlékezetében a kőlépcsők maradnak meg a legélénkebben
és a leghosszabb ideig. A mikor a lépcső tetejére érünk, kőkerí-
téssel körülvett, hatalmas kő- vagy bronzurna áll előttünk. Az urnák
alatt feküsznek a shogunok holttestei, a melyeket czinoberrel és
faszénporral védtek meg az enyészettől. A templomban tapasztalt
fényűzés és pompa után imponálólag hat most az évszázados,
hatalmas fák közötti ünnepélyes, csaknem komor csönd.

Az Ujevo-park a város északi felében nagyobb, szebb és
díszesebb, mint a Shiba-park. Cseresznyevirágzás idejében az Ujeno-
park Japánország legbájosabb foltja. Sajnos, nem volt alkalmam
ebben az időben látni, de jellemző az, hogy a mikor a japániak
vagy az idegenek valami nagyon szépet akarnak mondani, akkor

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 40
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az Ujeno-parkot említik a cseresznyevirágzás idejéből. Ottlétemkor,
a lotuszvirágzás idejében, avval a látványossággal kellett megelé-
gednem, a melyet az Ujeno park tava, a Shinovaczu-no Ike nyújtott.
A. széles kiterjedésű tó felületét csaknem ellepte a temérdek gyö-
nyörű virág. A tó közepén, egy apró szigeten, picziny templom áll.
Benten istennő szobrával. Egyik út végén, a melyet hatalmas kryp-
tomeriák szegélyeznek, áll egy régi pagoda, előtte aranyozott nagy
kapu; emlékszobor valamely nagy shogun tiszteletére, a melyet
hűséges daimyoi emeltek néhány száz évvel ezelőtt. Ebben a park-
ban is van néhány shogunnak a síremléke, a melyeknek a meg-
tekintését azonban már — feleslegesnek tartottam.

A japáni műépítészeinek tudniillik — többek közt — az is
hátránya, hogy az alkotásai meglehetősen egyformák, a mely körül-
mény egy másik hátrányának a következménye, A japáni műépi-
tészetben ugyanis nem a monumentális felépítésben áll a jellegze-
tesség meg az épület szépsége, hanem a díszítésben, a dekoraczióban.
Azért unja meg azokat az ember aránylag nagyon hamar.

Ugyancsak az Ujeno parkban áll a nemzeti múzeum, a
Hákucsu-Koán. A múzeumban a természetrajzi-, történelmi- és
művészeti gyűjteményeknek akkora tömege van felhalmozva, hogy
csak a futólagos megszemlélése is több órát vesz igénybe. Az
óriási parkban számos templom, pagoda és Buddha-szobor áll,
közvetlen ennek közelében teaházak, czirkuszok, mutatványos bódék,
az állatkert, viaszbáb kiállítás stb. A Hákucsu-Koánon kívül néhány
rendkívül gazdag másnemű gyűjtemény van Tokióban. Ott tartóz-
kodásom rövid idejére való tekintetből csak a Shimbáshii Sóhin-
Khinrecsu-Koánt (kereskedelmi múzeumot); a Sókousha-templom
melletti Jushu-Koánt (hadügyi múzeumot) volt alkalmam megláto-
gatni. A benyomás, a melyet ez a két utolsó múzeum reám tett,
a következő óhajban nyilvánult: „Adná az Ég, hogy a jövő
évszázadban hasonló két gazdag múzeum ékesítse — Budapestet".

A legnépszerűbb és legzajosabb az Ázákuzá-park, a benne
lévő Koánon-templomnak köszönhetvén népszerűségét. A Kvánnon-
templom — a kegy istennőjének temploma — nemcsak Tokió
1300 és néhány temploma, hanem talán az egész ország valamennyi
temploma között a legnépszerűbb. De nemcsak a templomok között
a legnépszerűbb, hanem Japánnak minden alkotása között a leg-
ismertebb és legnépszerűbb fogalom. Ezrével és ezrével tolong
körülötte és benne a nép kora reggeltől késő estig. Az emberek,
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főképpen a köznép, napi teendőjük végzése közben úgy lép-
nek be a templomba, mint a hogyan másutt az emberek a
vásárcsarnokba, a pékhez, az üzletbe, vagy a kávéházba men-
nek: egy pillanatra imádkozni, egy kicsit pihenni, egy kicsit
újságot hallani, vagy ismerőssel találkozni. Mert a Kvánnon-
templomban megfordul egész Tokió. Meg is látszik rajta a nagy
népszerűség, az erős igénybevétel: a berendezése kopott, minden
poros benne, sőt — a mi Japánban majdnem hihetetlenül hangzik
— piszkos. A Koánnon-templom talán a legfurcsább keveréke az

KATÓNAK A TEMPLOM ELŐTT.

Istenházának meg valamely mulatóhelynek, a hol a kegyelet, az
imádság, a pletyka, a pipálás, ozsonnázás, teaivás, ájtatosság együtt
és egyszerre történik az elszabadult és idemenekült csirke hajszo-
lásával, gyermekek labdázásával, meg a ,,künn a farkas, benn a
bárány" játékával. A templom egyik részében a papok — budd-
histák — egyenletes, egyhangú ütemben ütögetik a dobot, (az
istentisztelet egyik részlete), a másik oldalon odaáll a hívő vala-
melyik bálványa elé, tapsol egyet-kettőt és elmondja az imádságot;
mellette egy másik hívő a fogaival rágcsálja a templomajtóban ülő
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paptól vásárolt „papiros imádságot", aztán hozzádobja a halványhoz,
hogy odatapadjon. A mint még emlékszünk, nem nagy baj, ha az
imádság nem — tapad az első dobásra. A hívő addig dobálja, a
míg mégis . „ragad". Az írásban kérelmező mellett olyan hívő
imádkozik, a ki szintén kézzel fogható módon nyújtja be az imáját.
Ugyanis a beteg testrészével dörzsöli a bálványnak megfelelő test-
részét. Lehetetlenség, hogy az ilyen közvetlen kérelmezést ne hall-
gassa meg az ő betegségének istene. A halványhoz már igen-igen
sok betegnek kellett fordulnia, mert annyira le van koptatva és
súrolva a sok dörzsöléstől, hogy az egyes testrészek, szervek —
szem, fül, orr, homlok, áll, karok stb. már alig kivehetők. Hogy
a dörzsölés használt-e a betegnek, azt nem lehet kimutatni; de
hogy az imádkozásnak ez a módja — tudniillik, hogy az esetleg
fertőző beteg hány utána következő nem fertőzött, de hasonló
módon kérelmező betegre vitte át a maga baját és hogy a Japán-
országban olyan gyakori és pusztító járványnak ez az imádkozást
mód szintén egyik főoka, az bizonyos.

A Kvánnon tiszteletére emelt templomban éppen az ő bálványa
—- vagy szobra — nem látható ebben a templomban. Ellenben
számos más bálvány és szent látható életnagyságú szobrokban
megtestesítve. Valamennyi körül számos imádkozó buzgólkodik, de
legtöbben mégis a ,.Fudo" meg „Dzsizo" szobra körül gyűlnek
össze. Fudo a bölcsesség istene és a „tolvajok ellenzője", Dzsizo
pedig a „nyomorban segítő".

Valamennyi kijáratnál nagy pénzgyűjtő szekrények, perselyek
állanak, tökéletesen olyan berendezésűek, mint a milyenek nálunk
a Margithídi hídjegy gyűjtőszekrények. A bedobott pénz — a köze-
pén átlyukasztott rézpénz természetesen a túlnyomó pénznem —
éppen úgy szünet nélkül cseng, mint a járkálok faczipőjének az
örökös kopogása. Három hang a legfőbb jellege a japáni -- budd-
hista — templomoknak: az imádkozó pap monotonus, folytonos
dobverése, a faczipők klip-klop-klip-klopja, meg a szekrénybe hulló
rézpénz pengése. A templom főépülete körül a templomi fölsze-
reléseket tartalmazó alsóbbrendű épületek állanak: a pagoda, a
harangláb, egynéhány hatalmas kő- vagy bronzurna, az istálló a
„szent lóval", a mely néha eleven, néha — fából való. Rendkívül
furcsa „requisitum" a — könyvtár. Függélyesen álló hengeren hat-
vagy nyolczrekeszű szekrény áll. a mely körben forgatható. Hogy
hogyan kell a könyvtárt használni, arra megtanít bennünket az a
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felirat, a mely a könyvtáron van, persze japáni nyelven: „A közön-
séges halandónak lehetetlen Buddha szent könyveinek mind a
6771 kötetét átolvasni. De ez nem is szükséges; hasonló érdeme-
ket szerezhet az ember úgy is, ha ezt a könyvszekrényt, a melyben
ezek a szentírások foglaltatnak, háromszor megforgatja a tengelye
körül. A tudomány- és érdemszerzésen kívül ezzel a cselekedettel
együtt jár a hosszú élet, a jólét és minden szerencsétlenség kike-
rülése". Hogy ezen felhívás folytán a forgatható könyvtár valóban
egész nap forog, az gondolható. Azonban meg kell jegyeznünk,
hogy a forgatás — pénzbe kerül, a begyűlt pénz pedig a papok
zsebébe kerül.

Az Azákuza-parknak a Kvánnon templomon kívül temérdek
vonzó tárgya van. A mi a nép mulattatására csak valamiképpen
alkalmas, az megvan a parkban. A budapesti városliget, a wieni
Volksprater, a párisi Bois, a newyorki Central-park — illetőleg
ezeknek vonzó részletei — egyesülten megvannak a páratlan ele-
venségű parkban, természetesen a leghamisítatlanabb japáni kiadás-
ban. Czirkusz, állatkert, gyorsfényképész, bűvész, színház, viasz-
figurák, teaházak, akrobaták, dzsiu-dzsiczusok, „mozik" száz és
százféle csoportja mulattatja a közönséget. A közönség pedig, a
mely túlnyomóan a teljes számban kivonult családok összetételéből,
nem pedig a magányos ember vagy párok tömegéből áll, olyan
áhítattal, olyan őszinte bámulattal csudálkozik a mutatványokon,
mintha most kerültek volna be először az északi havasokról ,.a
városba" és azelőtt soha nem láttak volna efféléket. Gúnyolódást
vagy kicsinylő, csúfolódó megjegyzéseket sehol sem lehet hallani;
a publikum vagy vidám nevetéssel jutalmazza a komédiást, az
akrobatát, vagy a mutatványosbódé tulajdonosát, vagy pedig hall-
gat. De mindkét esetben fizet.

Igen érdekes ellentétben látható a japániak társadalmi életének
egynémely mozzanata a viasz-kabinetben. A japáni régi lovagkor
meg a legújabb háborús idők több eseménye van ebben megörö-
kítve életnagyságú és rendkívül gondos kivitelű viasz-alakokban.
Például a negyvenhét Ronin regényes történetének szomszédságában
Port-Arthur ostroma alatt megtörtént valamely esemény. Az ötszáz
évvel ezelőtti családi dráma vagy a harakirit önmagán végrehajtó
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csoportozat mellett egy újabbkori esemény, a melyben szerepel a
— telefon meg a villamos lámpa. Ősrégi viseletben guggoló cso-
portok mellett ott van a kiotói kórháznak egyik vizsgáló szobája,
mikroszkópiummal. -

Egyáltalában a mit mutatnak, az a maga nemében művészi,
csaknem tökéletes. Legyen az gimnasztika vagy mozgókép, élő
színház vagy viaszbáb-kiállítás, mindenből az elérhető legjobbat
nyújtják. Frivolitás, pikantéria, vagy más durvaság távolról
sem látható. Minden tisztességes, akár komoly, akár tréfás dologról
van szó. A pikantériák és frivolitások ki vannak zárva a város
határán belül; ezeknek a város határain kívül van helye, a hírhedt
Joshivárakban, a rendőri felügyelet alatt álló nők negyedében. (Csak
türelem; majd rákerül a sor). Még olyan valami hiányzik a tokiói
parkokból, a mely valami a mi parkjainkban — Európában — olyan
gyakori, hogy a parkjaink genre képeinek elmaradhatatlan alkat-
része: a párjával kezet fogva sétáló hadfi. Ilyesmit nem lehet Japán-
országban látni; nemcsak a parkokban, de egész Japánországban
sem. Katonatisztek és katonák feles számmal láthatók, de nem
katonai kasztot alkotó külön • csoportokban, hanem polgáremberek
társaságában.

A japáni hadseregnek alig van olyan tisztje, a ki az utolsó
évtizedben nem vett volna részt valamely hadjáratban, vagy csatá-
ban. Hogy ezekben a csatákban olyan sok golyó fütyült a
levegőben, hogy a szegény japáni katona moczczanni sem mert a
fejével, nehogy beleüsse valamelyik repülő golyóba, az köztudo-
mású. És hogy milyen hősiesen viselkedtek és hogy mekkora ered-
ménynyel viaskodtak, az is köztudomású.

És csodálatos módon a legnagyobb ritkaság az olyan tiszt, a
kinek a mellét valamely érdemrend díszítené, még akkor is, a mikor
„teljes díszben" vonul ki, holott ilyen alkalommal a rendjeltulaj-
donos köteles a rendjelét feltűzni. Nos, a milyen ritka az érdem-
rendes tiszt, éppen olyan ritka az a katona, a ki a „babájával"
sétálni megy. Hogy miért nem megy a japáni katona a babájával
sétálni és miért nincs a japáni leánynak „katonája", arról majd
beszélünk később.

Ugyancsak feltűnő dolog, hogy milyen sok katonának van
— ezüst zsebórája. Az okos és praktikus japáni hadügyi kormány
ugyanis nem azzal tünteti ki a vitéz katonát, hogy érmet tűz a
mellére, hanem igenis: megajándékozza jól járó — zsebórával.
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Már a khinai-japáni háború után zsebórával ajándékozták meg a
kiválóbb vitézeket, a mely czélból Svájczban tízezer zsebórát ren-
deltek meg. Az orosz-japáni háború után is jelentékenyen hozzá-
járultak a jápániak a svájczi meg a német órásipar emeléséhez.
Tudniillik összesen mintegy 50,000 zsebórát rendeltek meg a meg-
jutalmazandó — tehát nem kitüntetendő — közkatonák és altisztek
számára.

Mieló'tt a parkoktól, meg a parkok fődíszétől: az emlékművek-
től elbúcsúznánk, még nézzük meg a „Negyvenhét Ronin" sírját,
mert idevágó és mert nagyon érdekes.

Úgy a síremlék, mint a Roninok története érdekes. A XVII.
század elején uralkodó Shogunnak a palotájában Ázánáo nevű

EMLÉKOSZLOPOCSKÁK.

dájmio — hűbéres fejedelem — meg Kira, shoguni főudvarmester
között valamely okból czivódás jött létre. Tudniillik a Shogun
üdvözlésére kiküldött Ázánáo, a ki a vidéken felnőtt nemesekhez
hasonlóan, járatlan volt az udvari etiquette szertartásában, Kirát
— a legmagasabb rangú udvari „lakájt" — kérte meg, hogy oktassa
őt ki a czeremoniális eljárásokban. Kira azonban, Japánország híres
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zsugorija és uzsorása óriási összeget kért ezért a szolgálatért, a
mely összeget Ázánáo fejedelem nem tudott, vagy nem akart meg-
fizetni. Az ellenségeskedés annyira elfajult köztük, hogy egy alka-
lommal a Shogun jelenlétében összetűztek. Kira főudvarmester
ugyanis gúnyosan hányta szemére Ázánáónak valamely súlyos
etiquette vétségét. Ázánáo dájmio a súlyos sértésre kardot rántott
és a Shogun jelenlétében végig vágott vele gyűlölt ellenségén.
Nem ölte meg, csak megsebesítette. Hogy a megsebesült Kira meg-
halt-e, vagy nem, az nem tett különbséget: Ázánáo súlyos vétsé-
get követett el és ezért halállal kellett lakolnia; bűnhődnie kellett.
Elítéltetett, hogy még ugyanazon nap estéjén iiajtsa végre magán
a „harakirit" (hasfelmetszést és gége átvágást); a családját kihalt-
nak jelezték, a vagyonát elkobozták, a cselédségét elbocsájtották,
a „fegyvereseit" feloszlatták, az udvartartásához tartozó lovago-
kat (nemes rangú katonáit) szintén megfosztották a rangjuktól meg
eddigi előjogaiktól, a mi által ez utóbbiak „ronin"-okká, azaz
„vagyon- és rangnélküli" emberekké degradáltattak. Negyvenhetén
a Roninok közül fogadalmat tettek, hogy bosszút állnak uruk és
gazdájukért, oly módon, a hogyan azt a japáni lovagiasság meg-
követeli, habár ez a mód homlokegyenest ellenkezik a japáni tör-
vényekkel. Egy egész éven át fondorkodtak észrevétlenül és gyanút
nem keltőén a gyűlölt főudvarmester körül és addig kémlelősködtek
a gyűlölt ember házatája körül, a míg azt töviről-hegyire ismerték.
Két évvel később végrehajtották a tervüket: egy éjjel megtámadták
Kira kastélyát, a kastély őrségét lemészárolták, a gyáva Kirát pedig
a fáskamrából hurczolták elő, a hova rettegésében elbújt a Roninok
elől. A Roninok vezetője — tökéletesen a japáni lovagiasság értel-
mében — felszólította Kirát, hogy hajtsa végre magán a harakirit.
a minek' következtében nem mint gyáva hal meg, hanem úgy, a
mint az japáni gentlemanhez illik. Kira azonban a Roninok ezen
szives felhívásának nem tett eleget, a mire a Roninok — a japáni
lovagiassági szabályok teljes mellőzésével — Kirát egyszerűen agyon-
ütötték. Ezen ténykedésük után a Roninok szépen, katonásan sora-
kozva, fényes nappal végigvonultak az utczákon a nép örömrival-
gása közben. Elmentek egykori gazdájuk sírjához, a melyre — mint
valamely babérkoszorút — elhelyezték a Kira levágott fejét, a sír-
ban nyugvó Ázánáónak megnyugtatására. A japáni hatóságok
azonban nem voltak ilyen regényes hajlamúak és éppenséggel nem
voltak egy véleményen a „Negyvenhetekkel". Mind a negyvenhetet



JOKOHAMA ES TOKIO

harakirire ítélték, a mely ítéletet a halálig hűséges emberek
Ázánáo sírja fölött hajtottak magukon végre. Ez — röviden — a
„Negyvenhét Ronin" története. A sirjuk ugyan igen egyszerű
kőalkotás, de az ősök lovagiasságáért és a hősies önfeláldozásért
mindenkoron rajongó japáni nép a legnagyobb becsülésben része-
síti a „Negyvenhetet" és évenként tízezrivel zarándokolnak a sír-
jukhoz. A sirok közelében épült bódéban közszemlére van kitéve
a negyvenhét Ronin eredeti ruházata és fegyvere, továbbá Kira
házának a tervrajza, magyarázattal ellátva, hogy miként történt a
támadás, valamint a negyvenhét ember szobra fából faragva. Főképpen
a vezérük sírja áll nagy becsülésben; ezer meg ezer névjegy fekszik
a sírján, a melyet az előkelő látogatók helyeznek a sírjára tisztel-
gésük alkalmával.

A tokiói tudományos egyetem meglátogatása közvetlen a Ronin
sirok látogatása után következett. (Az ilyen éles ellentétek, a
melyekben az ős Japán a modern Japánnal áll szemben, Japán-
országban ma számtalan esetben észlelhetők.) A tokiói egyetem
— mint nagyobbszabású intézmény az általános tudományosság
terén — alighanem egyike a legfiatalabbaknak az egész világon.
1856-ban alapította a mai kor előkészítő kormánya, a Tokogává
kormány. Jellemző a japániak azon időbeli felfogására, hogy az
egyetemnek hivatalos neve így hangzott: a „barbár írások vizsgá-
lásának helye", azaz: „Bánshó Shirábe-jo". Időközben, hét-nyolcz
évvel később, a mikor a „barbár" írásokból egyet s mást megtanultak
a japáni tudósok — rájöttek, hogy a czímzés helytelen és sértő,
hát elnevezték az egyetemet „Káizej-jo"-nak, azaz: ,,a fejlődés és
kiegészítés" helyének. Még későbben — néhány évvel ezután —
számos fiatal tudóst küldtek ki államköltségen Európa és Amerika
egyetemeire és azonkívül az európai és amerikai egyetemekről hír-
neves tanárokat hívtak meg Tokióba a tudományos intézetükbe, a
melyet végre „császári egyetemnek" neveztek el. Az elnevezésen
kívül más módosítást is tettek: berendezték az egyetemet teljesen
európai mód- és rendszerűvé; jogi, orvosi, mérnöki, irodalomtörté-
neti, enciclopediai és agrikulturai fakultásokat állítottak fel. A theo-
logiai tudományoknak sem az elemi iskolákban, sem az egyetemen
nincs tanszéke egész Japánországban. A vallás helyébe Japánban
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az ethikát helyezik; az iskolákban csak az „erkölcstan" útján
tanítják az embereket erkölcsösnek és tisztességesnek lenni. (Még
lesz erről szó.). Az egyetem területén klinikákat állítottak fel az
orvosi tudomány minden ágazatának és az egyetem fennhatósága
alá helyezték az obszervatóriumot, a botanikus kertet, a mezőgazda-
sági gép-osztályt. (Közbeszúrva megemlítem, hogy Tokiónak összesen
mintegy 1300 iskoláján kívül néhány magasabb tanfolyamú inté-
zete is van, a melyekben külön-külön az ipar, kereskedelem, zene
és műszaki tudományok a főtananyagok).

Néhány megjegyzést a japáni közoktatásügyről. Japánországban
minden gyermek tanköteles életének hetedik évétől kezdve. Az elemi
iskolákba nyolcz éven át járnak a gyermekek, még a legfélreesőbb
vidékeken is; sőt még a japáni havasok gyermekei is nyolcz évig
járnak iskolába.

A kik tanulmányaikat tovább akarják folytatni, azoknak öt évi
tanfolyamból álló magasabb iskola áll rendelkezésére, a melynek
végeztével a növendék megnyeri az egy évi önkénteskedési jogot
a hadseregben. A ki az egyetemre akar menni, annak még három
évig az előkészítő iskolába kell járnia.

Ez a nálunk és Amerikában ismeretlen módszer Japánban
elmaradhatatlan. Japánban ugyanis minden iskolában — az elemiek-
ben éppen úgy, mint az egyetemen — a növendékek sokkal jobban
meg vannak terhelve tananyaggal, mint a Nyugoton, úgy a reális
tantárgyakban, mint főkép nyelvekben. Az egyetemen nem képesek
valamennyi tárgyat japáni nyelven előadatni, mert minden tantárgy-
nak megfelelő készültségű tanáraik még nincsenek. Ezeket a tan-
tárgyakat vagy angol, vagy német nyelven tanítják. A nyelvet tehát
okvetlen értenie kell a tanulónak. Magán az egyetemen megtanulni
már késő lenne, különben sem lehet, mert a növendék túl van
terhelve olyan tárgyakkal, a minőket a nyugoti egyetemek polgára
nem is ismer; a nyelvet tehát már előbb kell értenie. Erre való az
imént említett előkészítő iskola.

Mindenekelőtt természetesen a japáni irodalmat kell tanulnia a
japáni ifjúnak; aztán a khinait (amely csaknem olyan elmaradhatatlan,,
mint a japáni nyelv), továbbá egy vagy két európai nyelvet, főkép-
pen az angolt és németet. Ez utóbbi követelmény roppant terhes.
Először, mert feltétlenül kötelező tantárgy; másodszor — és főkép-
pen — mert a japáninak az európai nyelv megtanulása hasonlít-
hatlanul nehezebb, mint az európainak Európa valamely más nyelve.
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Maga a japáni nyelv 'olyan nehéz, hogy nagyon komolyan
foglalkoznak a nyelv reformálásával; a khinai nyelv nekik is
nagyon nehéz, és íme, ehhez hozzájárul még két idegen nyelv.
Az igaz, hogy rettenetesen „barbárul" bánnak az európai nyelvvel.
A kiejtésük — átlag és egyáltalában — czudar; igen sokáig kell
velők érintkezni, a míg az ember nagynehezen megérti az ő német
vagy angol beszédüket. Emlékszem, hogy a kiotói egyetemi kórház
látogatásakor nem akadt egyetlenegy orvos vagy orvosnő — lehettek
vagy harminczan — a melyiknek a beszédét megértettem volna;
sok esetben azt sem tudtam kivenni, hogy angolul beszél-e avagy
németül? Pedig, hogy milyen nagy mértékben uralták mind e két
nyelvet, meglátszott abból, hogy a naplókat, jegyzeteket, „fejczédu-
lákat" német vagy angol nyelven írták meg és folyékonyán olvasták
a legnehezebb orvosi műveket. A kiejtésük azonban olyan rette-
netes, hogy azt első hallásra megérteni csaknem lehetetlen.

Az egyetemen három-négy évet kell töltenie a növendéknek, a
míg a doktorátust elnyeri; ha valaki a diploma elnyerése után
folytatni akarja még a tanulmányait, erre is nyílik módja. Csak be
kell jelentenie, hogy hajlandó a külföldi egyetemre menni és az
állam a legnagyobb készséggel adja meg neki erre a lehető-
séget. Ellátja bőséges stipendiummal és erkölcsi támaszszal. Ez
időtájt legfőbbképpen a német egyetemeket látogatják a japáni ifjak,
a mely egyetemeken az iparkodó, szorgalmas és legnagyobb mér-
tékben illedelmes fiatalokat szívesen látják német kollegáik.

A tudományon kívül nagy gondot fordítanak a japáni iskolák-
ban meg az egyetemen a test ápolására és edzésére. Már az elemi
iskolákban kezdik a katonás nevelést. Gyakran láttam 7— 8 éves
gyermekeket katonás sorrendben felvonulni, meg a bambusz „puská-
val" katonás fegyverfogásokat gyakorolni. Kiotóban az ..előkészítő"
iskolák növendékei — körülbelül a mi VI—VIII. gymnasistáink
korában — olyan gyakorlottságot tanúsítottak katonai mozdulatok-
ban és a fegyverfogásokban, a milyen gyakorlottságot a mi katonáink
szolgálatuk első évében még nem értek el.

Kiotóban — a régi fővárosban — éppen akkor tartózkodtam,
a mikor az egyetemen meg az iskolákban a záró-vizsgákat meg a
befejező ünnepélyeket tartották; valamennyi iskola együtt és egy-
szerre. Mintegy 4000—5000 tanuló gyűlhetett egybe; a tanárok
meg az iskolaszékek tagjainak nagy része európai ruházatot viselt;
a növendékek azonban kivétel nélkül az ó-japáni nemzeti viseletet:
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a széles vállú, övvel leszorított zubbonyt, bő ujjakkal és rövid,
igen bő szoknyát nadrágnak. A dzsiu-dzsitczun kívül főképpen a
kardvívást mutatták be. A kardot másfél méter hosszú, ugyan-
ekkora vastag bambuszrúd helyettesítette, a melyet két kézre fognak
a vívók. (Éppen úgy, mint a valóságos japáni kardot.)

A pajtaszerű, rengeteg terem tömve volt nézőkkel; a közönség
fele férfiak, másik fele nők. (A „harmadik" fele temérdek apró gyerek.)
A sportnak ezen neme iránt akkora az érdeklődés, mint nálunk a
lóversenynyel vagy Ausztráliában a crickettel szemben. A vívásban
már 7—8 éves gyermekek részt vesznek és a hozzájok mért bam-
buszrúddal bizony jókorákat puffogtatnak egymás fején vagy gyomrán.
A fejet drótháló védi, a nyakat meg a mellet párnázott bőr. Legyő-
zöttnek azt tekintik, a ki ütést kap a fejére, a nyakára vagy a
hasára. (Ugyanis abból az elvből indulnak ki, hogy a ki igazi
japáni karddal — japáni kéztől kap ütést ezekre a szervekre, annak
elég. És látva azt az irtózatos erőt, a melylyel az ütéseket oszto-
gatják, hát igazuk is van; egy ilyen ütés elég egy embernek.)
Maga a vívás nem érdekes nekünk; de annál érdekesebb az a
czeremoniális üdvözlés, a melylyel a vívás megkezdése előtt a két
szemben álló ellenfél egymást köszönti. Ez már tipikus japáni
valami. A két küzdő egymástól fegyverhossznyi távolságban, fél-
térdre ereszkedik, mélyen meghajtja a fejét és így tartja vagy öt
másodperczig; a fegyvere hegyét az ellenfele előtt lebocsátja, aztán
megfordítja a fegyvert és a markolatát is bemutatja annak. Aztán
felállnak és egyszerre megváltozik az egész jelenet. — Az előbbi
lovagiasan udvarias és mézédes fiatalok nyers, erőszakos, brutális
emberekké változnak. Magasra emelik a fegyvert és olyan fenye-
getően támadó állást foglalnak el, mintha forgácsokká akarnák törni
annak a szemben álló embernek a koponyáját meg a csontjait.
A szemök csillog, toporzékolnak a lábaikkal; éktelenül ordítanak.
Hogy mit kiabálnak egymásnak, azt persze mi idegenek nem értjük.
A hangjuk, meg fenyegető és kihívó testtartásuk után ítélve, azonban
bátran azt hihetnők, hogy leírhatatlan durvaságokat vagdosnak
egymás fejéhez. Aztán rajta! A hosszú, üres bambuszrúd irtóza-
tosan kopog, a mint ráüt a másik hasonló fegyverre. A küzdők
megveszekedetten tombolnak és szüntelenül ordítoznak. Ha az ütés
sikerült, az ütő fél leírhatatlan groteszk, furcsa, henczegő mozdu-
lattal a közönség felé fordul és talán egy fél perczig tartó nagyon
furcsa, dörmögő, ordító, visító hangot hallat. Ilyen fajtájú ordítást
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Japánországon kívül sehol a világon nem hall az ember! Hogy
mit akar vele a küzdő kifejezni, az teljesen érthetetlen; de hogy
rém csúnya és visszataszító, az tény. Van aztán a vívásukban még
egy mozzanat, a melyet abszolúte sehogy sem tudunk a lovagias
jellemű japáni természetével és felfogásával — valamint a „lova-
giasság" fogalmával egyáltalában — megegyeztetni. Tudniillik: ha
minálunk Európában, két vívó — komoly párbajt vívó vagy csak
gyakorlatozó — ellenfél közül az egyik elejti a kardját, akár vélet-
lenül, akár az ellenfél erős ütése következtében, az, a kinek a
kardja kézben maradt, feltétlenül és azonnal beszünteti a további
vagdalkozást és előzékenyen segít ellenfelének a kard felemelésében.
A lefegyverzett ellenfélre ütni, európai felfogás szerint, egyszerűen
lehetetlen. Nos, a mi japáni barátaink egészen más véleményen
vannak erre az ügyre vonatkozólag. A mint ugyanis az egyik küzdő-
nek sikerült a másiknak a kezéből a kardot kiütni — és az egész
vívás tolyama alatt szemmelláthatólag ez a legfőbb törekvése —
olyan hatalmasakat püfföl a kardjáért lehajló ellenfél koponyájára,
hátára és egyebére, hogy csak úgy csattog! És a mikor befejezte,
ismét olyan henczegő büszkélkedéssel fordul a közönség felé,
mintha a legkiválóbb hős-cselekményt követte volna el és olyan
hörgő-ordító kiáltást hallat, mint a hogyan valaha valamely antedi-
luviális erdei vad üvölthetett. A közönség pedig sohasem tapsol
olyan tombolóan, olyan elragadtatással, mint éppen ilyenkor!

Ezt a sajátságos és nagyon ellenszenves vonást senki sem
tudta nekem megmagyarázni.

Éppen úgy nem tudtam magyarázatot találni több más ellen-
tétes vonásra a japáni ember jellemében.

A japáni embert, mi európaiak, általában értelmesnek tartjuk;
de ezt a szellemi tulajdonságot az arczárói leolvasni nem tudjuk;
azaz: nem látjuk, hogy intelligens. Lehet, hogy azért nem, mert
átlag és nagyjában nagyon-nagyon csúnyák a férfiak. Különös a mi
szemünkben az is, hogy nem tudjuk rajtuk megkülönböztetni, hogy
melyik tartozik az intelligens osztályhoz és melyik a munkás- vagy az
alantasabb osztályhoz. Mi az uszodákban például nagyjában azonnal
megismerjük, hogy ki melyik osztályhoz tartozik. Megismerjük, hogy:
ez tiszt, ez közkatona; az orvosi klinikákon, a hol a szolgák, meg
az orvosok, az orvosnők meg az ápolónők egyforma fehér zubbonyt
viselnek, téveszthetlenül megkülönböztetjük az orvost a szolgától,
az orvosnőt az ápolónőtől.
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Japánban sohasem tudtam ilyen különbséget tenni. Akárhány-
szor úgy beszéltem a szolgával, hogy orvosnak néztem, de még
többször az orvossal, hogy szolgának néztem. Sőt még az orvos-
nőket sem tudtam az ápolónőktől megkülönböztetni. (Tévedések,
vagy félreértések kikerülése czéljából megemlítem, hogy a fiziog-
nomiai hasonlóságra vonatkozó megjegyzésemet nem a japáni nem-
zetet kisebbíteni akaró czélzattal teszem.)

Ha ugyanezeket az ordítozó és toporzékolva handa-bandázó
küzdő fiatalokat az ember a tanteremben, a betegágy körül vagy
a könyvtárak rengeteg foliánsai fölött böngészve látja, akkor ismét
nem érti őket. A japáni fiatal ember — valamint a többi társa-
dalmi osztályhoz tartozó idősebb is — mind nagyon komoly, túl-
ságosan nyugodt és teljesen fegyelmezett.

A tanulók rendkívüli szorgalmat fejtenek ki és példátlanul
ambicziózusak. Nagyratörekvésük és szorgalmuk teljesen indokolt.
A demokratikus felfogású országban ugyanis az érdemet, a tudást,
a személyes értéket igen nagyra becsülik. A legalacsonyabb szár-
mazású ember elérheti a legmagasabb társadalmi rangot. — Ezért
tanulnak és ezért ambicziózusak. De a megerőltetett szellemi ver-
gődés és túlmunkásság következtében el is fajulnak — kedélyileg.
Zárkózottak, tűnődők, nehezen hozzáférhetők. Az arczuk mindig
komoly, sőt komor; roppant udvariasak, nagyon nyájasak, állandóan
mosolyognak, a míg az ember beszél velük; de a mely pillanatban
megszűnt a társalgás, abban a perczben megváltozik az arcz kifeje-
zése. Mintha álarczot viseltek volna az imént, olyan más arczot
öltenek, a mint magukra maradnak.

A sok komoly tanulmány után jó lesz ám egy kissé pihenni,
szórakozni. Menjünk a színházba.

Gondolható, hogy a mulatós hajlamú fővárosban temérdek a
színház, kiváló azonban csak kettő van; a Kábuki-zá, a Kobiki
csón (csó = utcza) és a Meiji-zá, a Háma-csón. Mi a Kabuki-zába
mentünk, a hol énekes darabot adtak.

A Kabuki-za itt következő leírása alkalmazható a japáni első-
rendű színházak bármelyikére, mert akár Kiotóban, akár Kobeban
vagy Nágászákiban mentünk színházba, csaknem mindenütt ugyan-
azt a berendezést, sőt ugyanazt a képet találtuk.
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A színház épülete kívülről minden díszítés és czifraság nélküli
hatalmas faépület. A nyers gerenda és deszka sok helyen kilátszik.
Ámbár villanyos ívlámpák világítják meg az épületet meg az egész
környéket, azért tele van aggatva temérdek lampionnal és óriási betűkkel
hirdetik az előadott darab czímét és kimagaslóbb jeleneteit. A belépti
díj hat japáni dollár (yen; 1 yen = 2-50 kor.), tehát legalább is
kétszer annyi, mint a bennszülöttek számára. (Japánban az idegen,
— illetőleg a turista — mindennek a kétszeres árát fizeti). A néző-
tér óriási nagy; a földszint a szó szoros értelmében véve: föld-
szint, mert székek, padok nincsenek benne. A nézők a földön ülnek,
illetőleg a földre tett párnákon guggolnak japáni módszer szerint.
A földszint széltében és hosszában mintegy két decziméter magas
gerendák feküsznek keresztben, a mi által kisebb-nagyobb rekeszek
jönnek létre. Ez a sok rekesz mindmegannyi páholy, a melyekben
az együvé tartozó családtagok vagy ismerősök ülnek. Járóhelyül
éppen ezek a gerendák szolgálnak, a melyekről az egyensúlyozva
járó közönség belép a rekeszbe, illetőleg a páholyba. — A termet
karzat veszi körül, szintén páholyokra beosztva. Ezekben székek és
asztalkák is vannak, mert ezek az európaiak számára vannak fentartva.

A közönség meglehetős élénken társalog és nagyon vidám.
Nagyon természetes, hogy a mint helyet foglaltak a rekeszeikben,
rögtön előhúzzák a „hibátcsit" és rágyújtanak. Férfiak és nők mind
pipáznak. Egy-két perczczel belépésük után már hozzák a teát is,
esetleg süteményeket, édességeket; de rákot, halat, angolnát is
lehet kapni.

A közönség nagyon érdekes. A legszebb — tehát a legtarkább —
ruhájukat viselik, a temérdek fantasztikus női frizura a lehető legváltoza-
tosabb. Említettük, hogy a japáni fodrásznők 150-féleképpen tudják a
női hajat alakítani! Nők és férfiak a legmélyebb tiszteletet tanúsító
modorban beszélnek egymáshoz és a nők maguk közt is utánozhatlan
kecsességgel és udvariassággal érintkeznek. Mintha csupa „ladypatro-
nesse"-ek lennének, valamely előkelő bálon, a hol a „ladyk" csupa
magas társadalmi osztálybeliek.

A nézőtéren két széles út van szabadon hagyva, a melyeken
a nézőtér meg a színpad között közlekednek.

A színpad, a mely sokkal alacsonyabban fekszik, mint a mi
színházainkban, forgatható; azaz: míg az egyik felvonás folyik,
addig a színpadnak hátsó részét előkészítik a következő felvonáshoz
szükséges díszletekkel. A színpad — magától értetődik — díszes
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s lényegesen különbözik a khinai színháznak színpadjától, a melye-
ken a regisseur a színpadra vonatkozó magyarázataival felhevíti a
nézőközönség fantáziáját és egy székre ráfogja, hogy az erdő, a
következő jelenetnél pedig ugyanaz a szék már ékszer-kirakat. De
mindenek fölött érdekes része a japáni színpadnak egy mintegy
félméter széles deszka gyalogút, a mely a színpadon kezdődve,
végighúzódik a nézőtér fölött, és a kijárat mellett egy űrben vég-
ződik. Ezen űr meg a színpad között a közlekedés a nézőtér alatt
van. Míg a mi színpadjainkon a „lelépő" színész az oldalajtók
valamelyikén tűnik el minden esetben, még akkor is, ha kocsiba
száll, vagy akár az utczára, akár a padlásra megy a színpadról, a
japáni színpadon az „elmenőu (tehát nem egyszerűen „lelépő"
színész ezen a „virágösvényen" halad végig. (így hívják azt a
gyalogutat.) Hogy ez a berendezés mennyire praktikus, az nyilván-
való. Mondjuk például, hogy Göndör Sándor elhagyja a falut, mi
közben „búsan szól a harangszó" és Göndör Sándor búcsúzva a
falutól, eltűnik a szuffiták mögött. Mennyivel hatásosabb lenne ez a
kép, ha Göndör Sándor a ,,virágösvényen" végighaladva, búcsúznék
„a vén robotostól". Vagy pedig: a színpad szobát ábrázol; valaki
jön; most mind az ablakhoz futnak, kinéznek ,,az utczára" és
egyikök az ablakon kinézve deklamálja, hogy mit csinál, mit mond,
hogyan jön az a valaki.

A japáni színpadon ez a ,,jövő" valósággal jön a virágösvé-
nyen és már onnan részt vészen a színpadon folyó cselekvésben.
Egy gyilkos sompolyog óvatosan a színpadon alvóhoz. A japáni
színpadon a közönség igazán látja ezt az óvatos odasompolygást
az alvó szobájába és a ki ismeri a japáni színészek példátlan
„verizmusát", az elhiheti, hogy a lopódzva közeledő orgyilkos
meg az alvó ember valóban vérfagyasztó módon viselkednek.

A színpad további berendezése más tekintetben hasonlít a mi
színházaink berendezéséhez, csakhogy minden természetesebb,
„plausibilisabb". A színészek és színésznők ruházata gazdag, fényes
és mindenkor korhű. Az előadott darabbal — sajnos — n e m volt
szerencsénk. A helyett, hogy az Uj-Japán mai társadalmi életéből
kaptunk volna kis ízelítőt, e helyett a lovagkorból vett harczias
drámát adtak, a mely tele volt harczias felvonulásokkal, küzdel-
mekkel, kardvívással, félóráig tartó monologosukkal. Némi kárpót-
lást nyújtott az akrobata-szinészek példátlan mutatványa, a temérdek
díszes öltözet, a hősballadák.
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A színpadon történt dolgokat a legnagyobb realismussal adják
elő. A szczeneriák hűek és természetesek. A japáni színpadon a
„park" valósággal park, a „hegy" olyan, mintha igazi hegyet látnánk
magunk előtt, a tóba ugró ember teste valóban magasra locscsantja
a vizet és ha viaskodnak, hát az rettenetes. A viaskodó felek két
kézre fogják a hosszú, görbe kardot és olyan irgalmatlanul csap-
kodnak egymásfelé, hogy dong bele a színpad és a kardok szikráznak.
Kiválóan ügyes bajvívók lehetnek, hogy a teljes erővel lesújtott
kardcsapásokat kölcsönösen fel tudják fogni.

Hogy mi történik a színpadon, mit mondanak, miről beszélnek,
arról az idegennek fogalma sincs. A gesztusokból meg a hanglej-
tésből éppenséggel semmire sem következtethet, mert a gesztusuk
és hanglejtésük nem azonos a mienkkel, azaz ők ugyanannak az
érzésnek vagy indulatnak egészen más gesztusban és hanglejtésben
adnak kifejezést, mint mi. De nem csak a színpadon éppen mű-
ködő szinész teszi ezt, hanem a japáni ember egyáltalában.

A japáni színházakban a japánul értő, de a japáni fiziognó-
miai kifejezéseket nem ismerő idegen sohasem talál összefüggést
aközt, a mit a szinész mond és a mit az arczával kifejez; a nyelvet
sem értő idegen pedig, a ki csupán a szczeneriákból meg a színészek
hanglejtéséből és fiziognómiájából akar az előadott darab szöve-
gére vagy tartalmára következtetni, mindig nagyon csalódik. Fogalmat
sem alkothat magának róla, mert a szinész a lágy érzelmeket, a
haragot, a megvetést, fenyegetést, felháborodást, vagy exaltácziót és
minden más emberi érzést, a miénktől lényegesen eltérő arczkife-
jezéssel ábrázol.

Illusztrálásul felsorolunk néhány ilyen eltérést, a melyeknek
megfigyelése a japáni nép lelkületét jól ismerő férfiutói, egy német
orvostól ered, a ki huzamosabb ideig a szülészet tanára volt a
tokiói egyetemen. (Ugyanaz, a kiről a bevezetésben tettünk említést,
a mikor a tokiói egyetem újjáalakításáról szólottunk; Wernich dr.
erlangeni professor.)

A meglepetést és csodálkozást, a melyet mi az által fejezünk
ki, hogy „eltátjuk szemünket, szájunkat", és a szemöldököt fel-
húzzuk, a japáni úgy fejezi ki vagy árulja el, hogy „tágra nyitja
a szemeit, könnyedén felemeli a fejét, az ajkain pedig hosszúra
nyújtott ,,jéé" vagy „jáá" hangzik." A mikor mi európaiak elpi-
rulunk, ,,a japáninak piros lesz az arcza és a bőre a mell közepéig;
mélyen lehorgasztja a fejét és kissé oldalt fordul." (Nemi dolgokra

Dr. Gáspár F. : A föld körül. V. 42
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vonatkozó beszélgetésben a japáni nem pirul el.) Felháborodáskor
és erős gyanúsításkor mi ránczolt homlokkal hirtelen felemeljük a
fejünket és ökölre szorítjuk a kezünket; a „japáninál ez a legrit-
kábban fordul elő; a japáni nem háborodik fel és nem árulja el
senkinek, hogy valakit valamivel gyanúsít. Ha azonban megtörténik,
akkor a szemei konvergálnak (keresztbe állnak); összehúzza a
halánték izmait, összeszorítja az ajkait és a szájszögletek mélyen
lehúzódnak."

A mikor mi valami fölött mélyen tűnődünk vagy valami rej-
télyeset (érthetetlen) dolgot akarunk megfejteni, mi összeránczoljuk
a homlokunkat és az alsó szemhéjak is ránczokat csinálnak; a
japáni ilyenkor oldalt hajtja a fejét, ide-oda nógatja és a fogai között
hosszú ,,f" hangot szürcsölve sziszszen. Nálunk „rosszkedvünkben"
befelé húzódnak a szájszegletek és a szemöldökök belső vége felfelé
húzódik; a japáni a legritkább esetben „külöli" rossz kedvét. Ha
megteszi, akkor neki is lefelé áll a szája szeglete, még pedig
nagyon mélyen, ellenben a hangja nyers, recsegő és tele szájjal
beszél. A mikor mi valakit haraggal dorgálunk vagy szidalmazunk,
a felső ajkunk alól kilátszik a két metszőfogunk; a japáni ilyen
esetben, a mi azonban rendkívül ritkán fordul elő (leggyakrabban
a színdarabokban), erősen kinyomja a felső ajkát, pattogva beszél,
miközben rángatja a felső szemhéját, összeránczolja a homlokát,
felhúzza a két vállát és élénk mozgásokat végez a karjaival. Mi a
megvetésünket az által fejezzük ki, hogy kevéssé kicsücsörítjük az
ajkunkat, felhúzzuk az orrunkat és könnyedén kilélegzünk; a japáni
félre fordítja a fejét és „keserűen kaczag." Undorodáskor mi (igen
csúnya ,,grimasz-''szál) széthúzzuk az ajkainkat, — hoszszában — és
az orrunkat a felső ajkunk felé lehúzzuk; a japáni ilyenkor a
homlokát ránczolja és felhúzza az orrát. Nekünk könnyek jönnek a
szemeinkbe, ha erősen nevetünk; a japáni sohasem nevet hangosan
idegen (európai) jelenlétében és bármilyen erősen nevet, könny soha
sem jön a szemébe, a mint a japáni ember szemében a könny egy-
általában nagyon ritka dolog. Még a legkeserűbb fájdalmában sem
sír a japáni olyan értelemben, a hogyan mi sírunk. Ha mi azt
akarjuk kifejezni, hogy valamely dolgot nem vagyunk képesek
végrehajtani vagy valaminek a megtörténését nem tudjuk megaka-
dályozni, erősen felhúzzuk a vállainkat, befelé fordítjuk a könyö-
keinket, kétfelé nyújtjuk a kezeinket — tenyerükkel felfelé; a japáni
ilyen esetekben lehorgasztja a fejét és jobbra-balra hajlong néhány-
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szór. Igenléskor mi bólintunk a fejünkké], tagadáskor rázzuk; ha
azonban a japáni azt akarja mondani, illetőleg mutatni, hogy igen;
meglehetős mélyen meghajlik, tagadáskor pedig olyan erősen elfor-
dítja a fejét balfelé, hogy a jobb arcz fele egészen előre kerül, a
bal pedig egészen hátra, miközben — udvariasan mosolyog. Ha
ezt a tagadási módszert vagy ,,flziognómiát" mi nálunk mutatná
nekünk olyan valaki, a ki valamilyen függő helyzetben áll hozzánk,
mi bizony megfognók azt a felénk fordított jobb fület és hatalmasan
megráznók. Japánban ezt nem teszik, hanem szintén — udvariasan
mosolyognak. A mikor mi a riksa-kulit akartuk magunkhoz szó-
lítani, úgy intettünk neki, a hogyan nálunk annak intünk, a kit
el akarunk küldeni és mikor hajón elhagytunk valamely japáni
kikötőt, a hajón levő japániak, valamint a parton maradt ismerősök
úgy intettek egymásnak búcsút, hogy a kinyújtott kezükkel és lefelé
fordított tenyerükkel ötször-hatszor intettek a föld felé. Tessék már
most eligazodnia japáni színházban, ahol mindezek a gesztusok meg
arczkifejezések a szokottnál még túlzottabb mértékben fejeztetnek ki.

A társadalmi érintkezésben az a törvény és az az előkelőség,
hogy semmiféle gesztust ne tegyen az ember. Az arcznak olyan
merevnek kell lenni, hogy egyetlen izma ne ránduljon meg. Elő-
kelő állásban levő emberek nagy sötét szemüveget viselnek, hogy
még a szemük váltakozó kifejezése se legyen látható. A szín-
házakban azonban valósággal tobzódnak a színészek a rettenetes,
túlélénk és groteszk gesztusokban, a melyek között egyetlen egy
sincs, a mi nem lenne természetellenes. Olyan handabandázást
végeznek kézzel-lábbal, hogy dong bele a színpad. Ha a japáni
hős kihúzza, a kardját — a mit pedig ugyanegy előadás alatt
néhány tuczatszor megteszen — azt hihetne az ember, hogy most
menten lekaszabolja vele az összes személyeket meg a nézőközön-
séget. Ide-oda ugrálnak és néhány szót szólva nagyokat dobban-
tanak a lábukkal, a melyet a leggroteszkebb állásba hoznak a testhez.
Folyton üvöltenek, erősen sziszegve szíjják be a levegőt a fogaik
között, vagy szürcsölnek az ajkaik közt. Rendkívül pathétikus
hangon beszélnek féktelen temperamentummal. Kidüllesztik a sze-
müket, csucsorítják az ajkukat és felfújják a nyakukat. Úgy beszél-
nek, mintha a szavakat nem a gégéjükön keresztül bocsátanak ki,
hanem mintha a gyomrukból ökröndöznék ki azokat. A hosszú
monológusok alatt a visszafojtott lélegzet miatt, azaz: mert nem
inspirálnak (nem végeznek belélegzést), a viszerek megduzzadnak,

42*
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lúdtollszár vastagságúra megdagadnak és. belekékülnek. A beszéd
rapszodikusan ömlik a szájukból, pattogva (inkább mondhatnám;
„ppaffogva"), pöffékelve. A különben is kellemetlenül hangzó japáni
nyelv ilyenkor roppant kellemetlen, ízléstelen, érdes recsegéssé válik.

Ha végre valahára szóhoz jut a női szereplő, a drámában
többnyire csak mellékszerepet játszó hősnő vagy naiva, valósággal
pihenés ez a nézőközönségnek, (legalább nekünk európaiaknak
az volt.) A különben is passzivus, gyöngéd és mindig félénk női
képviselője a drámának, a ki — látszólag — a legnagyobb érdek-
lődéssel és csodálkozással nézi és hallgatja a férfi szereplők képtelen
tagficzamításait, handabandáját és paffogó beszédjét, még a japáni
nőtől megszokott lágyságnál és szelídségnél is szelídebben és lágyabban
szólal meg. Az iménti hörgő és harsogó beszéd után úgy hangzik az ő
beszédje, mint a beteg madár nyögdicsélése. Félénken tipeg-topog,
vagy ha ül, oly félénken és moderátusan beszél, hogy egyetlen
tagja, egyetlen arczízma nem mozdul. (Pedig mozdulhatna bátran,
mert lemérhetően vastagon van az arcza bekenve fehér és piros
festékkel). A meddig így beszél, addig tekintettel az előzményekre
— igazán kedves és rokonszenves alak. Ez azonban csak addig tart,
a míg nem kezd énekelni. Ebben a perczben vége van — a mi
szemünkben Otámi, Ováro vagy Otáki kisasszonynaK, már a hogyan
Napfény, Holdsúgár vagy Hegykristály kisasszonyt japánul nevezik.

Hiszen nálunk, a mi színpadainkon is meglehetős ferde —
sőt buta — az a helyzet, a mikor az előbb még beszélő prima-
donna át akar térni a dalolásra, vagyis a mikor az előbbi hülye-
ségeket „prózában" most valamely még hülyébb kupiéban akarja
folytatni és ide-oda mozog, a míg a zenekar a néhány bevezető
banális akkordot eljátszsza. A mit azonban a japáni primadonna,
illetőleg énekesnő elkövet éneklés közben, — megjegyzendő, hogy
csak a hősballadák elreczitálása közben — az nekünk európaiaknak
tisztára érthetetlen. Ezt szépnek vagy gyönyörködtetőnek tartani,
az messze túlmegy a mi fogalmainkon.

A mire az első énekhang megjelenik az ajkán, már el van
torzítva az arcza. Az előbb még bájos arczú, szelíd szemű, rokon-
szenves nő az éneklés alatt duzzadt nyakú, elkékült arczú, kelle-
metlen látványnyá változik. Az ajkait széthúzza és kidudorítja,
mintha hányni készülne; szemei kidüllednek és szemen látható eről-
tetéssel kinyögi az első hangot: egy „eh", „gy" vagy „dny"
hangot! Ez a hang olyan benyomást teszen, mintha nem a szája-
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ból, orrából vagy gégéjéből jönne, hanem a gyomrából. És aztán
folytatja; az egész ének a hörgésnek, harácsolásnak és nyiváko-
lásnak a sorozata; nyávog, nyafog és sipít, mi közben a felső
testével a leggroteszkebb, a legnőietlenebb testmozgásokat végzi.
Ezt azon czélból teszi, hogy a mellkas, a has meg a rekesz-
izmokkal segítsen a gége izmainak a rettenetes hangok kierőszako-
lásában. Dallamosságot vagy ritmust a legnagyobb figyelem
mellett nem tudunk kivenni az énekben; a húros hangszeren adott
zenekíséret — az énekesnő önmaga kíséri az éneket zenével —
nemcsak hogy nem harmonizál az énekkel, hanem bántó, sértő
ellentétben áll azzal. A végtelen hosszú reczitácziónak — többnyire
valami ősmondának — a szövege bántóan csúnyán hangzik.
Csupa gy, ny, ty, kh, sztyd. A szegény fiatal leányról csurog az
izzadság, kimerültén törülgeti magáról az izzadságot, miközben
a legnagyobb gondot fejti ki, hogy nagy művészettel felrakott
frizuráját, a melyen meglátszik a három-négy órai munka, meg ne
bontsa és hogy a vastagon felmázolt kenőcsöt az arczárói el ne
törülje. Mint egy fél óráig tartott az éneke, míg végre felváltotta
a férfi énekes. Mi pedig cseberből-vederbe estünk. A japáni Caruso,
kezében a gitárral, olyan gesztussal ült le az énekhez — férfiak és
nők ülve énekelnek, — mintha harakirit akarnának magukon végrehaj-
tani: tudniillik, ünnepélyesen, komolyan, szertartásosan. Mintegy
negyed óráig tart a három húrú gitár hangolása — mi legalább
határozottan hangolásnak tartottuk — de valószínűleg az már
„zene" volt — miközben olyan hangokat' hozott létre a hang-
szerén, mintha a hegedűre spárgát kötnének és azt pálczikával
pengetnék. Végre nagynehezen kinyögi az első hangot, persze
szintén egy „szzsdzs"-et vagy „khny"-et.

A mi fülünknek a férfi éneke még kellemetlenebb volt, mint
a nő éneke. Valóságos állati hörgés, nyögés, susogás, ökröndözés
volt az, a mit az énekes elkövetett. Helyenként leborúlt az előtte
álló zsámoly fölé, rángatódzott és láthatóan kimerült a nehéz mun-
kában, a melylyel kierőszakolta magából azokat a hangficzamokat,
kháotikus hangszörnyűségeket.

Csak a viharos tapsra — az elragadott közönség hálás elismeré-
sére — vettük észre, hogy vége van az ének produkcziónak, mert éppen-
séggel nem tudtuk megsejteni, hogy mikor közeledik a dal a vége felé.
A milyen kellemetlen hörgő nyögéssel indult meg, éppen olyan disz-
harmonikus felböfögésszerű akkorddal fejeződött be a hősköltemény.
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Csak ez a zene és ez az éneklés felel meg a japáni ízlésnek.
Néhány évvel ezelőtt egy amerikai operatársulat lépett fel Tokió-
nak egyik színpadán és az első estére a ,.La Traviata" operát
énekelték. Az előadáson megjelent az udvar, ennélfogva természe-
tesen megjelent Tokió előkelősége is. Kezdetben az idegenszerűség
hatása alatt figyelt a japáni közönség az opera áriáira; aztán kari-
kára nyitották a szemüket és kérdőleg nézegettek egymásra, mint-
egy kérdezve, hogy: hát ez mi? Mikor aztán elkövetkezett a
staccato, a „Traviatának" nálunk még ma is csodálatos és gyönyö-
rűséget okozó gyönyörű hangfutamai, chromatikus skálái, stb.,
akkor beállott a hatás: a jól nevelt úri közönség női része a
kimonók hímzett ujját dugdosta a szájába, hogy hangosan fel ne
kaczagjon, a mit a csak félig művelt japáni ember sem teszen
soha a nyilvánosságban.

A dráma a befejezése felé közeledett. Az ötödik vagy talán
a hetedik — mindenesetre az utolsó — felvonás volt a plakátokon
mint a dráma „piéce de résistanceje"' hirdetve. Ebben fog megtörténni
a harakiri, a dráma hősének öngyilkossága, a mint azt a japáni
régi drámák — meg a nézőközönség — nagy része megköveteli
a drámai hőstől. A látvány valósággal megdermesztő, vérfagyasztó
volt, inert a japáni színészek végtelenül minucziózus realizmusának
megfelelőleg, a dráma hőse az évszázadokon át szokásban volt rette-
netes önkivégzési módnak minden árnyalatát betartotta. Ezért volt
vérfagyasztó, rémes látvány.

Előbb azonban röviden meg kell magyaráznunk, hogy miben
áll a harakiri. (A japániak ,,szeppuku"-nak nevezik.) A harakiri a
XIII. századtól a legújabb időkig — az 1868,-i forradalomig —
a japáni nemesek büntetési vagy önkénytes öngyilkossági módja
volt. Ha az öngyilkosság „felsőbb kívánságra" történt, azaz a
császár vagy a felsőbb hatóságok valamely politikai vétség elköve-
téséért történő bűnhődést kívántak, akkor nagy kegyességnek tekin-
tették, mint a milyen kegy volt a törököknél, ha a török császár
a „fekete selyem-zsineggel" ajándékozta meg valamely „hűséges
alattvalóját". A harakiri elkövetője ugyanis minden bűnét expiálta
és „önhalála" által minden foltot lemosott a becsületéről, valamint
a vagyona sem koboztatott el, a mi máskülönben okvetlenül meg-
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történt volna. — Ezen felsőbb parancsra történő harakirin kívül a
japáni nemesek akkor is elkövették — saját elhatározásukból —
ha becsületükön és jó hírnevükön olyan durva sértés ejtetett, a
melyet sem a nálunk szokásos „három lyuk a levegőben", sem az
angol tapaszszal összeragasztott „folytonossági hiány" a bőrön meg
nem tisztított volna.

A harakiri végrehajtás-módjában volt némi különbség, a sze-
rint, hogy felsőbb parancsra történt-e (mint bűnhődés), avagy hogy
az illető saját elhatározásából hajtotta-e végre. Mindkét esetben két
főmozzanata volt a harakirinek. Az első közös mozzanat abban
állott, hogy az illető beretva éles, hegyes, rövid késsel, balról
jobbra történő, a köldök alatt futó, hosszú metszéssel felvágta a
hasát; erre a — magában véve még nem feltétlenül halálos — seb-
zésre következett a második — feltétlenül halálos — főmozzanat,
a mely a szerint, hogy a harakiri önkénytes volt-e vagy megkövetelt,
lényegesen különböző volt. — Az önkénytes halálnál az öngyilkos
ugyanazzal a késsel átvágta a torkát (nem kívülről befelé hatoló
metszéssel, hanem oly módon, hogy átdöfte a nyakát a gége mögött
és a mélyből kifelé irányította a metszést). Az önkénytes harakiri
ezen két főmozzanata között az öngyilkos még különböző cselek-
ményeket végzett: már fölmetszett hassal és kitódult belekkel búcsú-
zott el a családjától, írta meg a végrendeletét, vagy a hasvérző
sebébe mártott ecsettel — verset írt. Különösen szép és méltóság-
teljes volt a harakiri, ha az öngyilkos a gégemetszés után még,
megtörülte a kést és nem reszkető kezekkel dugta azt vissza a
tokjába. — Ha azonban a harakiri nem önkénytes elhatározásból,
hanem felsőbb parancsra történt, akkor az öngyilkosnak igen könnyű
volt a feladata. Ebben az esetben ugyanis csak a hasát kellett
sajátkezűleg felmetszenie; a többit elvégezte a legbensőbb barátja,
vagy ilyennek hiányában, egyik közeli rokona. Ez a baráti vagy
rokoni szívesség ugyanis abban állott, hogy befejezte a harakiri
második mozzanatát, azaz: egy hatalmas és ugyancsak beretvaélű
karddal — a meghalni készülő nemesnek legkedvenczebb fegyveré-
vel — egyetlen csapással leütötte az öngyilkosnak a fejét.

Míg a harakiri első módja csak kevés szertartással volt össze-
kötve és úgyszólván „csak szűk családi körben" hajtatott végre,
a kényszerített harakiri nagy szertartások között ejtetett meg. Az
öngyilkos fehér selyembe öltözött; sőt az a szoba, a melyben az
esemény végrehajtatott, szintén fehér selyemkárpittal volt bevonva.
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Az öngyilkosnak előkelő barátai közül a legelőkelőbbek aján-
lották fel erre a czélra a kastélyukat és önkényt jelentkeztek a ven-
dégek, hogy jelenlétükkel megtiszteljék halni készülő barátjukat.
A japáni annálisok nem emlékeznek egyetlen esetre, a melyben a
„hős" (mert ennek tekintették az öngyilkost) egyetlen jajszót ejtett
volna ki a harakiri lefolyása alatt. Ha nagyritkán akadt egy-egy
„kényszerített"' öngyilkos jelölt, a ki felől a barátoknak aggályai
voltak, hogy nem állja ki a harakirit panasz vagy jajszó nélkül,
annál oly módon segített a „benső" barát, vagy oly módon vette
elejét a férfiúi méltóságnak ily módon történő meggyalázásának, hogy
a kellő időben — még a jajszó kiejthetése előtt — ütötte le a fejét.

Ezeket előrebocsátván, most már megértjük a színpadon álló
drámai hősnek cselekményét. A dráma a múlt század első évtize-
deiben történik; a hős, a ki hét-nyolcz felvonáson keresztül számos
ízben mutatta be véres viadalokban rettenthetlen hősiességét, a
darab végén mégis abba a helyzetbe jut, hogy önkénytes harakirit
kell magán végrehajtania. Közvetlen ok ez: a hős éjszakára ven-
déget kapott a kastélyába, a kit az előzmények következtében neki
ma éjjel okvetlenül meg kell ölnie. így követeli azt az ő, meg a
családja becsülete. (Cheréhez la femme.) Felesége tud a szándékáról
és ámbár retteg a férje cselekményétől, de ezt elhatározásában meg
nem ingathatja; a vendéget pedig a fenyegető veszedelemről nem
értesítheti; helyesebben: nem szabad tudatnia vele. Gyorsan fejlődő
bonyodalmak folytán azonban ráveszi a vendéget, hogy cseréljen
vele fekhelyet; ő — az asszony — fog abban a szobában aludni,
a melyet a vendégnek kijelöltek, a vendég pedig valamelyik másik
szobában fog aludni.

Éjjel van. — A hálószobában, a mely az emeleten van és a
melybe a földszintről 10—12 lépcső vezet fel, a mécs félhomályt
áraszt; csaknem sötét van. A szoba egyik sarkában, a földön, alszik
a vendég.

A lépcsőkön nesztelenül és óvatosan megy fel a házigazda, a
dráma hőse. Olyan nesztelenül halad, mint a párducz; egyenesen
neki az ágynak. Letérdel az alvó alak fölött, a kés megvillan és
a férfi lesújt. Olyan rettenetes erővel sújt le, hogy az ember — a
néző — azt a benyomást nyeri, mintha odaszegezte volna az alvó |
embert a padmalyhoz. Halk hang — elfojtott, rövid, piczike sóhaj
— tör ki a meggyilkolt ember szájáról. A sóhajon észrevehető,
hogy a rettenetes megerőltetés ellenére, önkénytelenül, — hogy el
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ne árulja a hely- és személy-cserét — tört elő a nő melléből. —
A helycsere ugyanis megtörtént. A hős — a férj — a sóhajtáson
megismeri a felesége hangját. Atámit ölte meg, rajongva szeretett
kis feleségét és nem az árulót. Irtózatos jelenet következik. A férj
előhozza, a mécsest, világot áraszt és megismeri a feleségét. Kihúzza
a meggyilkolt nő melléből a kést (a színpadi inszcenálás olyan hű,
mintha igazán az emberi .testből húzná elő a most már véres kést);
kábultan támolyog. Pathetikus hangon hörgi el a monologusát.
A szók pattogva, sziszegve és szürcsölve ömlenek a szájából; az
arcza ijesztően kék a megdermedéstől; homlokán és nyakán ujjnyi
vastagra dagadnak a viszerek.

Aztán hirtelen megnyugszik. Az arcza kiderül; tekintete nyu-
galmat árul el. Leveti a kabátját és fehér ingben marad. Felveszi
a kést, megtörli és a lépcsők felé közeledik. Halkan beszélgetve
önmagával, marokra fogja a kést, a bal ujjaival babrál a bordái
körül. Keresi a bal bordaívet, a mely alatt a gyomor fekszik. Aztán
alulról fölfelé irányított rettenetes erővel beledöfi a kést a gyomrába,
és egy pillanatra megáll. A vér kibugyog, lassanként terjedő nagy
vérfolt keletkezik a fehér selymen. Egy másik erőteljes metszéssel
átvágja a hasát egészen a jobb bordaív közepéig és aztán ismét
felfelé ránt egyet, hogy belevágjon a májba. (Ez ugyanis a hagyo-
mányok által szentesített ,,három vágás".) A vér ömlik, a fehér
ruha csupa vér. A hős támolyogni kezd, de rettenetes erőlködéssel
egyenesen áll és mosolyogni akar. Aztán bal kézzel marokra fogja
a gégéjét, mintha előbbre akarná húzni, —hogy a késsel jobban mögéje
férjen. Irtózatos erővel keresztüldöfi a torkát és olyan hörgéssel, mintha
a gégéjét valósággal átvágta volna, kihúzza a kést a sebből, beletörli
selyemujjaiba és tapogatva, reszketve keresi a kés tokját, míg meg-
találja. Visszatolja a kést a tokjába, meginog és összeesik. Lezuhan
a lépcsőn, nagy zajjal, három-négy bukfenczczel és fejjel előre.

A drámának A é̂ge.

A japáni nemzet a harakiriben is egyedül álló. Ez az ő leg-
sajátabb tulajdona, a mely nincs meg egyetlen más nemzetnél.
A jelenleg uralkodó császárnak nagy munkájába került, a míg ezt
a borzasztó - önkivégzési módot be tudta szüntetni. Ismerve a japáni
nemzetnek az újabb időkben köztudomásúvá lett elszántságát és a

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. . 43
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halál iránt tanúsított páratlan közönyét, mégis csodálatra méltó
jelenség, hog)f éppen ezt az irtózatos halálnemet, ezt az elképzel-
hetetlen kegyetlenségű, szörnyű, önkivégzési módot eszeltek ki a
japániak arra, hogy megmutassák, mire képes a férfierő akkor, a
mikor a becsületről, a név érintetlen tisztaságáról van szó.

Igaz, hogy ezen halál által a család neve és becsülete meg-
mentetett a gyalázattól, sőt a saját személye a hősiesség nimbu-
szától dicsőítve maradt vissza az utókor számára és mint a becsület
mártírjára emlékeznek vissza reá. Másodszor: a harakiri folytán
meghalt férfiúnak nem kobozták el a vagyonát, hanem az meg-
maradt a családnak, holott más halálnem után okvetlenül elkoboz-
tatott volna, hátrahagyott családjára pedig nemcsak szégyen, hanem
nyomor is háramlóit volna. Fontos tényező továbbá, hogy a japáni
nemzetnél a testi gyötrelmek iránti érzés, illetőleg az azoktól való
félelem sem olyan nagyfokú és nem olyan irányú, mint minálunk.
A fájdalom elviselésében is másképpen viselkednek, mint mi, ille-
tőleg a fájdalomnak az öntudathoz — az érzéshez — való jutása
nem olyan intenzivus, mint minálunk.

Ehhez hasonló példát látunk a khinaiaknál, a kiknél a testi
fenyíték, a test megkínzása olyan borzasztó volt, a miről nálunk csak
a középkori kínzások alkalmával volt az embereknek tudomása.

A testi büntetések éppen azért voltak olyan borzalmasak —
és részben olyanok most is — mert az emberek a kisebb fájdalmak
ellen nagyon is ,,toleránsnak"-nak mutatkoznak. És hogy a halál
módja milyen legyen, ez már igazán „ízlés dolga". A mi a sze-
münkben például rettenetes halál az, ha halljuk, hogy valakit szét-
tépett a tigris, vagy valakit agyontaposott az elefánt; de meglehetős
közönynyel olvassuk akárhányszor az évben, hogy valakit halálra
gázolt a villamos-vasút. Az indiai hindunak pedig az a mindennapi és a
megszokott, hogy az embereket széttépi a tigris, ellenben napokig
beszéltek róla, a mikor — kezdetben — valamelyik társukat elgá-
zolta a vasút vagy a villamos. (Ma már ők is „megszokták" a
villamos elgázolást.) Nekünk például az önkénytes halálnem „leg-
szebbike" — vagy mindenesetre legkevésbbé gyötrelmesnek tartott
neme — golyót lőni a koponyába vagy a szívbe; de tőrt bedöfni
a szívbe, nemcsak borzalmasnak, hanem egy kicsit hősiesnek is
tartjuk. Japánban viszont a pisztoly általi öngyilkosság talán még
soha nem fordult elő, vagy legalább is nagyon ritka dolog.

Igen fontos tényező továbbá a japáninak ezen rettenetes erőt
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követelő halálakor az, hogy a japáni. főleg a japáni nemes, rend-
kívül sokat tart a — becsületére. Becsület nélkül élni a japáni
nemesnek egyszerűen lehetetlen. Viszont azonban az életet a becsü-
letért vagy a hazáért — a nemzetért — feláldozni, nemcsak hogy
nem kín vagy önfeláldozás, hanem valósággal dicsőség. Sőt mi
több: gyönyörűség! íme: egy másik oka a japáni katona halálra
szántságának.

Kisebb mértékben, vagy szűkebb körre szorítkozva, megtaláljuk
ezt a khinai nemzetben is, a hol a gyermek — fiú vagy leány —
örömest áldozza fel magát, adatja el magát testestől-lelkestől, pénzért,
hogy szűkölködő családján könnyítsen; a hol a fiú az apjáért, a
testvéreért az életét áldozza fel, hogy ez által megmentse amannak
az életét. Szóval: Kelet-Ázsiában nem ragaszkodnak az emberek az
élethez olyan rettenetes görcsösen, mint mi; nekik az élet nem
olyan becses és ennélfogva a halálfélelem nem az abszolutus leg-
magasabb fokban uralkodó érzés az emberekben. .

43*
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A FUDZSI-JÁMA TÖVÉBEN.

Szczeneriákban és történelmi jelentőségű látványosságokban
Japánország fővárosának, Tokiónak környéke leggazdagabb és leg-
érdekesebb. Nagy előnye, hogy Tokióhoz igen közel esik és
úgy vasúton mint riksán — a kuli által vont könnyű, két kerekü
kis kocsin, — könnyen elérhet. Egyike a legnépszerűbb kirán-
duló helyeknek Kamakura, közvetlenül a tenger partján. Vasúton
csak egy órát vészen igénybe az út, de kellemesebb riksán meg-
tenni. Az odavezető út ugyanis elragadóan szép és útközben a
sűrűn váltakozó tájképeknek olyan bájos sorozata tárul elénk, hogy
kár volna azokat csupán a tovasiető vonat kocsijából röptében
látni. A riksában ülni nem kötelessége az utasnak; gyalog mehet
mellette. A riksa kulija mint cicerone is kitűnő szolgálatot tesz.

Kamakura a régi időkben, a mikor még fővárosa volt Kelet-
Japánnak, a shogunok — fejedelmek — székhelye is volt. Ma
Jokoháma meg Tokió idegen kereskedőinek és hivatalnokainak a
nyári tartózkodó helye. Fontos mozzanat Kamakura történetében,
hogy itt, a tengerparton, a mely helyen ma barátságos csaja — tea-
ház — áll, fejezték le annak idejében Kublai khán mongol köve-
teit, a kiket a gőgös khán azzal az üzenettel küldött az akkori
shogunhoz, hogy vesse magát alá a mongol uralomnak. A shogun
azonban ezen kérelemnek nem tett eleget, hanem lefejeztette nagyszámú
küldöttség valamennyi tagját. Az akkor viruló város ma csak kis falu, a
melynek csupán a tájék szépsége és néhány történelmi emléke ad fon-
tosságot. Templomai között leghíresebb a hadistennek emelt Hatcsi-
man templom. A templom olyan, mint a japáni templomok leg-
nagyobb része, de a környezet, a melyben fekszik, bámulatra
méltóan szép. A nem szakértőnek, vagy annak a szemében, a kik;

I
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az ebbe a csoportozatba tartozó műtárgyak iránt kevésbé fogéko-
nyak (azok közé én is tartozom) a japáni templomok — akár
budha, akár sintho-templomok — nem nag}T vonzóerejűek. A minek
természetesen nem a japáni templomok az okai, hanem a szak-
értelem és fogékonyság hiánya. Az én szememben a japáni tem-
plom nem volt egyéb, mint bámulatra méltó és meglepően gazdag
gyűjteménye a mérhetetlen kincseknek, a melyeket a csodálatosan
szép fafaragások, bronzművek képviseltek; gyűjteménye volt a veres
és aranyozott lakkal bevont, mesés szorgalomra és minucziózitásra
valló díszítéseknek a páratlanul álló művészi felfogással kidolgozott

FŐBEJÁRAT A TEMPLOMBA.

lakkmunkáknak, arany bronzoknak. Láttam, hogy a falak, a galleriák,
a padozat, meg minden szertartásos kellék művésziesen gondos,
csaknem csodálatos. Éreztem a sajátszerű harmóniát, a mely mind-
ezen legkülönbözőbb tárgyakat egy egységes egészszé tömöríti. De
gyönyörködni nem tudtam benne; hatást nem tett reám s akárhányszor
— untam az egészet. Hasonlíthatatlanul nagyobb hatással volt reám
a templomokat környékező tájkép elragadó szépsége, az ünnepélyes,
csaknem komor csend. A csend olyan abszolutus volt, hogy még
légyzümmögés vagy szunyogzizegés sem volt hallható. És mégis
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olyanforma benyomást tett reám ez a csend, mintha történnék ugyan
valami itt körülöttem, kell valaminek történni, de én nem értem,
hogy mi az.

Ősrégi fenyők és hatalmas kriptomeriák fasora vezet a halom-
hoz, a melyen a templom áll; a halomra széles, monumentális
lépcsők vezetnek. Az egyedüli alkotások, a melyekre a japáni archi-
tektúrában a monumentális jelzőt használhatjuk, a templomokhoz
felvezető lépcsők. Jobbra és balra tőle széles tavak, a melyekre
feketén titokzatos árnyékot vetnek a hatalmas törzsű vén fák. —
A feketére árnyékolt tavon elragadó szép képet nyújt a temérdek
fehér és rózsaszínű lótusz virág. A mi Kamakurát elsősorban tette
híressé, az a világhírű „Dájbucs'', a Buddha szobra, a világon
létező minden Buddha-szobrok között a legnagyobb. Szépen gon-
dozott parkon keresztül vezet hozzá az út, kristálytiszta patak
mentén, a melyet mindkét oldalról szomorúfüzek szegélyeznek. Az
előttünk álló fasor végén áll a Buddha-szobor. Imponáló, hatalmas
és szép. A bronz szobor ülő alakban ábrázolja Buddhát, széles,
alacsony talapzaton. A szobor arcza méltóságteljes, nyugodt, jósá-
gos. A méretei óriásiak. íme, néhány adat azoknak jellemzésére:
magasság a 25 méter, körfogata 35 méter, az arcz hossza csak-
nem 3 méter ; a két fül közötti távolság 3 méter, a szemek hossza
egy és fél méter; a két térde közötti távolság 12 méter. A szemek
tiszta aranyból valók; a szemöldökívek közötti homlokdudor — a
bölcsesség dudora — tiszta ezüst. Hogy mennyi bölcsesség ül a
Dájbucs arczán, kitűnik abból, hogy a bölcsesség dudorának kerü-
lete fél méter, az ezüst súlya pedig 15 kilogramm. Csekély díj
lefizetése mellett megengedik a Dájbucs őrei — fényképeket, meg
„Ansichteket" áruló papok — a szobor belsejének megtekintését.
A szobor aljában, hátul, kis ajtón jut be az ember a szoborba, a
melyben keskeny lépcsőkön belebujhatunk a szobor különböző
testrészeibe: a fejbe, a karokba, a térdekbe.

A kamakurai kirándulásnak elmaradhatatlan kiegészítő része
Enoshima szigetének a meglátogatása. Az út riksával szintén csak
egy óráig tart. Enoshima tulajdonképpen parányi sziget, a melyet
egy homokzátony meg rendkívül hosszú fahíd köt össze a parttal.
A ki valaha abba a helyzetbe jut, hogy Tokióból kirándulhat Kama-
kurába, el ne mulassza megnézni Enoshimát. Gyönyörű szép ez az
Enoshima. Apró kis halmokból áll, a melyeken tenyérnyi területet
nem hagy szabadon a buján zöldelő növényzet; a lombok közül
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soktornyú pagodák kandikálnak ki; jobbról a tenger fehér fodrok-
kal, balra a Fudzsi-Járna havas csúcsa ; a tiszta, keskeny gyalog-
utakon a járókelők színesen tarka ruházata olyan, mint egy-egy
mozgó virágfolt. Az utczákon játszó gyermekek pajkos nevetése
gyönyörűvé teszi az egész képet. A sűrű látogatásnak megfelelően.
Enoshimában sok a vendéglő meg a teaház. Legszebb és legelő-
kelőbb a Kiukiro hotel, Enoshima legmagasabb halmán, a honnan
teázás közben elragadó szép kilátásban gyönyörködhetik az ember.
A kép, a melyet innen lát, éppen olyan tipikusan japáni, mint .a
felszolgált ebéd. Ebédre ugyanis a következő ételeket kaptuk: halat
ötféle kiadásban; tudniillik főve, sütve, rántva, mártásban és —
nyersen; háromféle rákot, főttet, nyerset és vagdaltat; kenyér helyett
főtt rizst, só és fűszer helyett azt a barnás-fekete csípősen pikáns
mártást, a mely Japánországban egyetlen étel mellől sem marad
el; apró süteményeket, főzelékeket, gombákat, gyümölcsöket. Italul
tánzán vizet s japáni sört; a híres kirin sört, a melyet olyan szer-
telen reklámmal hirdetnek Japánországban, mint nálunk például a
különféle sósborszeszt.

Igen szép a kirándulás folytatása Mijanoshitába és Hakonéba,
a melyeket együtt szoktak meglátogatni a turisták. Mijanoshita a
Japánországban élő idegeneknek a legfontosabb üdülő helye. Körül-
belül olyan üdülőhely Japánban, mint például Kandy és Nuvara-
Elya Ceylon-szigetén, Darzsiling Előindiában, vagy Buytenzorg
Jáva-szigetén. Kodzu állomáson lóvasút várja az utasokat, a melyen
a tíz kilométer távolságra eső Jumotoig egy óra alatt jutunk el.
Kodzu és Jumoto között vén kriptomeriák között vezet a jól gon-
dozott út. Mellettünk a Hakajává folyó, a mely zúgva és habokra
szaggatva ömlik végig a medrét borító szikla tömbökön, a melye-
ket részben sima gömbökké súrolt az évszázadok folyamán. Jumo-
totól Mijanoshitáig gyalog tettük meg az utat, mert a riksa a
meredek szerpentinákon csak nagyon lassan halad előre. Az alattunk
elterülő méh" völgy, a melyben ezüst csíkként kigyódzik a Haka-
jává, egyetlen zöld pázsit, valamint bujazöld az erdő is, a mely-
nek a szélén vezet az út. Fenyők, kriptomeria, thuja és bambusz
a túlnyomó növényzet. Hatszáz méter magasságba érve, előttünk
áll a bájos Mijanoshita, apró házaival, tiszta utczáival, bájos lige-
teivel. A hegyi út a terraszszerűen egymásmelleit fekvő szép park-
nak vezet, a melynek közepén szökőkút medenezéje áll, a melyből
a víz egy második és ebből egy harmadik medenezébe esik. Japán-
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ban egyáltalában mindenütt sok a vízesés; az erdők gyalogútjain
minduntalan vízesésre bukkanunk, a vizet az erdő mélyéből hosszú
bambuszcsöveken kivezetik az országúiig. Részben azért, hogy
gyönyörködtesse a vándort, részben, hogy ivóvizet nyújtson neki.
A parkban áll az előkelő Fudzsija hotel; berendezése szintén japáni.
a mivel már azt is megmondottuk, hogy a szálloda mintaképe a
tisztaságnak. A kiszolgálás is japáni, tehát minden csendes, pontos
és figyelmes. Az étteremben japáni leánykák szolgálnak fel, vala-
mint a szobák cselédsége is csupa nő; mind fiatal leányok. Ponto-
sabb és figyelmesebb kiszolgálás, mint a minőben ezek a bájos
arczú, fiatal leánykák részesítik az embert, képzelni sem lehet.
Csak Bombay, Calcutta hindu szolgái, vagy shang-hai, hong-kongi
„Chinese boy'Sok ennyire figyelmesek. De mekkora a különbség
a betelt rágó hindu szolga és a nem mindig rokonszenves arczú
khinai inas meg ezen virágos, színesen tarka selyembe öltözött,
bájos kis lányok között!

A szállodának minden szobája el volt foglalva. Nemzetközileg
igen tarka az a társaság, a mely a szobákat elfoglalta. Meglátszik
rajta, hogy Ázsiának és Amerikának, különböző vidékeiről gyüle-
keztek ide, hogy kimerült idegeiket pihentessék és a tropikus klima
alatt elfonnyadt kicsinyeiket felüdítsék. Végig nézve a vendégek
listáját, látjuk, hogy Japánország városain kívül Pekingből, Vladi-
vosztokból, Tien-czinből, Han-kouból, Batáviából, Apiából, San-
Franciscoból, Bang-kokból jöttek a vendégek. (A hiúságnak, —
vagy nem tudom minek — szokatlan érzete fogott el, a mikor ezt
az exotikus ^város-listát olyan névvel tarkítottam, a mely név a
hotelben lakók szemében talán a legexotikusabb lehetett. Tudniillik
azt írtam be: Budapest.)

A legmesszebbmenő kényelem, csaknem fényűzés kifejtés elle-
nére, a szálloda nagyon olcsó. A teljes ellátásnak napi díja négy
jen, a mi pénzünk szerint 10 korona. Egyetlen olyan ebéd, a minőt
a Fudzsijában tálalnak fel, nálunk többe kerülne tíz koronánál.

Mijanosita, ámbár maga is elragadóan szép hely, csak kiin-
duló pontja a kisebb kirándulásoknak, helyesebben sétáknak. Ilyen
például az átrándulás Kibába; a félórai séta a Jákocsugáva vad
szakadékaihoz vezet; vagy egy másik séta a ,.kigyócsontok" patak-
jához. A patak medriben fekvő nagy fehér kövektől kapta nevét,
a melyeket a japáni eleven fantázia kígyócsontoknak néz. Ugyan-
csak egy félórányira esik Dágosima, meleg forrásokkal, a melyek
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siklókon zuhannak le, mint fehér kasszkdok; Mijágivo már egy
órányira esik Mijanoshitától; talán egyike a legszebb utaknak egész
Japánban. Bármerre rándulunk ki ebből a központi szállodából, a
kirándulás végén mindenütt megpihenhetünk. Barátságos teaházak-
nak kellemes lakói a japánias kényelemnek minden módját meg-
adják az utasnak. A vad szakadékok, zuhanó hegyi patakok, zúgó
vízesések, évszázados sűrű erdők kellős közepén rendkívüli kelle-
mes benyomást tesznek azok a teaházak. Szellős, verandás házak,

A KONYHÁBAN.

tiszta levegőjű, magas szobák, kifogástalan tiszta gyékényekkel; a
szolga személyzet olyan tiszta ruhában jár, mintha aznap viselnék
a ruháját először. A fogadás nyájas, barátságos, szeretetreméltó.
Mindenesetre sokkal kellemesebb benyomást tesznek, mint az
európai félreeső vidékek vendéglőseinek, vagy falusi kocsmárosai-
nak morózus vagy konfidenskedő gazdái, a zsírfoltos pinczér meg
a szurtos szolgáló.

Minket, kiszorultakat, a kik Fudzsijában nem kaphattunk lakást,
44*
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magánházaknál szállásoltak el. Elvezettek bennünket egy-egy magán-
családhoz, a melyek szívesek voltak minket éjszakára házukba
befogadni. A japáni magáncsaládnál nem nagy gondot okoz a
vendég elszállásolása. Félre tolnak jobbra és balra egy-egy falat,
a papiroskárpitot, itt felhúznak egy papiroskeretet, ez az ablak; amott
feltolnakegy falat, az az ajtó. Aztán megdöntenek egy falat; a mögött
van a láda, a melyben az ágyneműt tartják; ezt leterítik a szoba
közepén hófehér gyékényre s ezzel megvan az ágy; melléje tesz-
nek egy parazsat tartó bambuszcsövet, ez a bútor. Mikor reggel az
utas felkel, tapsolására be jön Virágillat vagy Holdsugár; tudni-
illik a kis szobalány. Persze mélyen hajlong, folyton mosolyog s
elmondja, inkább elsziszegi, a szokásos „Oháio"-t (jó reggelt); aztán
félre húz egy falat, azaz megnyitja a fürdőt és ha kedve van az ember-
nek 35—40 fokos vízben leforrázni a bőrét, hát meg is fürödhetik.
Olcsóbban nem adják a japániak a reggeli fürdőt. A mindig mosolygó
Virágillat egy perezre sem távozik; sem a fürdőből, sem az öltöz-
ködés elől. Sőt ellenkezőleg; meg nem szűnik lekötelező szívesség-
gel segédkezni a fürdőzésnél is, meg az öltözködésnél is. A reg-
gelihez ismét bedöntenek — : azaz hogy csak félrehúznak egy falat
és ime már készen áll a szoba közepén, alacsony zsámolyon a
reggeli: zöld színű tea, fiatal rák, szeletekre vagdalt nyers hal,
rizs, mártás, gyümölcsök, stb. És mindezekért fizet az utas egyet-
len jent, azaz két korona ötven fillért. A mikor a vendég elbúcsú-
zik a vendégszerető családtól, ennek tagjai olyan mélyen hajlon-
ganak, és oly nyájas mosolylyal mondják: „Szájonárá" (Isten önnel),
mintha igen előkelő ember hagyná el a házai, a ki mesés borra-
valókat osztogatott.

Az átrándulás Hakonéba talán a fénypontja a japáni kirándu-
lásoknak. Az egész napot igénybe vevő kirándulás a szczeneriáknak,
tájképeknek és egymásután következő változatoknak megszakítatlan
sorozata. Az út túlnyomóan sűrű erdők között vezet; de mert
halmos, sőt hegyes, időnként a hegytetőről gyönyörű kilátás tárul
elénk. Gyakran akadunk vad szakadékokra, a melyek mélyében
zúgva, száguldva, tajtékozva rohan a kristálytiszta hegyi patak. Az
esős időszakban ezek a patakok vad bestiákká válnak, a melyet
sem a természeti akadályok, sem az emberi erő által épített gátak
nem képesek megzabolázni. Látva- a temérdek sziklatömböt Japán-
országnak akármelyik folyójában és patakjában, el tudtam képzelni,
hogy milyen lehet ez a most szelid patak, a szende kis leány,
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a mikor megáradván, furiává változik. A szakadékokon meg a
patakon átvezető kis híd mesteri alkotása a japáni leleményes-
ségnek és ügyességnek. A néha öt-tíz m. hosszú alkotmány
pillérekkel, oszlopokkal, hídfőkkel együtt, csak néhány bambusz -
rúdból áll. A rudak vastagabbik vége mindkét parton be van ütve
a földbe, a hajlós ága pedig ívalakban van áthúzva a másik
part felé. A két vég a szakadék közepén találkozik, a hol erős
növényi rosttal összekötözik azokat. Erre a hajlós alapzatra fekte-
tik a deszkákat, a melyeket szintén odakötöznek. Ez a hajlós, ruga-
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nyos alkotás, mely azt a benyomást kelti, mintha nagy fiúk játékból
rakták volna össze, olyan biztos, hogy a bányából lejövő és nehéz
ásványteherrel megrakott öszvérek is biztosan haladnak rajta végig.
(Egynéhány tuczat ilyen hídon — illetőleg pallón — haladtam végig
Japán belsejében való tartózkodásom alatt; de sohasem a nélkül,
hogy eszembe ne jutott volna az én szülőföldem szép határa, az ő
pallóival a jámbor Krasznán. Ezek a mi pallóink Szilágysomlyón
voltak az én gyermekkorom rémeinek a — legrémesebbjei! Hogyne ;
az oszlopgerendák vagy meg voltak dűlve, vagy hiányoztak; kor-
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látjuk sohasem volt; a pallódeszkák között rémesen tátongtak az
üres — fogak. Nekem mindig borzalom volt, ha az utaim — inkább a
végszükség — ezeken a pallókon vezettek keresztül.)

Ashinoju, a szikla oldalára tapasztott falu, útközben kellemes
pihenő. A kis hegyi fészekben, a forgalomtól egészen félreeső zug-
ban, mélységes szakadékok, rohanó hegyi patakok, fenyők és kripto-
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meriák között, egyszerre előttünk áll egy elegáns hotel, a Macsu-
zaka-3'a, japáni-európai kényelemmel és olyan berendezéssel, a
minővel Kioto, Tokió vagy Nágászáki japáni hoteljeiben találkozunk.
A hotel közelében van eg}' halom, a Benten-jámá, a melyre mász-
szon fel minden turista, mert bőséges jutalomban részesül fáradal-
maiért. Egyszerre látja meg innen az Odavar-öblöt, rajta a parányi
szigetet, Enoshimát; túl rajta a tokiói öblöt, még azon túl a vég-
telen Óceánt és ha nyugotnak fordul, méltóságteljesen, némán és
imponálóan mered ott előtte az örök szép Fudzsi-Járna. Japánország
szentséges szimbóluma. A kép olyan elragadó és meglepő, hogy az
ember csaknem azzal gyanúsítja a japániakat — ezeket a ravasz
„busines'"' embereket, hogy mesterségesen hozták létre ezt a képet,
-a turisták ide csalogatására.
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Hakonéba naplementekor érkeztünk meg, abban a pillanatban,
a mikor a lemenő nap sugarai biborpiros fénynyel özönlöttek el a
Fudzsi-Jama havas csúcsát. A kép olyan megragadó volt, hogy jó
ideig hasztalan kerestem emlékemben hasonlatot, a melyhez ezt a
képet hasonlítsam. Találtam egyet. Ezt a képet egy késő nyári
estén láttam St.-Peterburg környékén. Esti tíz-tizenegy óra lehe-
tett ; a legtisztább fehér éjszaka, a milyet csak Oroszország északi
részében lehet a nyári hónapokban látni. A szemhatárról már régen
letűnt, de még világító Nap sugarai az égbolton lebegő óriási kiter-
jedésű fehér felhőre estek, látszólag alulról felfelé. A fehér felhő
kolosszális tömege a reá eső napsugarak által ugyanolyan nagy-
ságú rózsaszínű gomolyaggá változott.

Ez a távoli kép jut eszembe, a mint a biborfényben tündöklő

A HOL AZ ÉJSZAKÁT TÖLTÖTTEM.

Fudzsi-Jama csúcsát megpillantottam. Az előttünk elterülő Hakone
tó tintafeketeszínű volt a sajátságos fényhatás alatt.

Hakone hoteljében úgy jártam, mint Mijanoshitában: „nem
volt számomra hely". A hotel tele volt avval a nemzetközi közön-
séggel, a melylyel a nyári időszakban belső Japánnak kiválóbb
helyein a szállodák elfoglalva szoktak lenni. De könnyen vigasz-
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talódtam; tudtam, hogy akad barátságos ház, a melyben szívesen
fogadnak vendégül. A Hakone-tó partján fekvő házban kaptam szál-
lást. A szokásos „falak rombolása" következtében olyan szobái
kaptam, a melynek ablakai — papirkárpitjai — a tóra nyílottak.
Ezen az éjszakán volt először alkalmam megismerni a japáni lakó-
háznak hátrányait és életemben először éreztem földrengést. Idő-
közben ugyanis az időjárás igen rosszra fordult; erős szél és hűvös
eső állott be. A szél rohamosan fokozódott, végre valósággal tom-
bolt. Reám azt a benyomást tette, mintha egyenesen a Fudzsiról
harsogott volna le. A Hakone vize úgy csapkodott, mintha sík tenger
lett volna. A ház, a melyben laktam, közvetlen a tó kőgátja mellett
feküdt; a gáton átcsapó hullámok a ház tövéig ömlöttek. A szél
úgy döngette a léczből meg papirosból épült lakóházat, hogy kizárt-
nak tartottam, hogy fel ne döntse. Kopogott, nyikorgóit az egész
ház; a külső ablakok — csupa papiros — rendre pattogtak és puk-
kadtak a szél nyomása alatt. Nyugtalanító érzésem volt az ingó.
recsegő és ropogó házban. Némileg megnyugtatott, hogy a ház
lakói meg sem moczczantak és a legcsekélyebb nyugtalanságot sem
tapasztaltam rajtok. Engem kivéve aludt az egész ház. Egy-két
óráig fekhettem a szoba közepére leterített ágyneműn, nyugtalan
hánykolódás közben. Hirtelen olyas valamit éreztem, a mit soha
az előtt nem éreztem: emelkedett velem az ágy, a szoba meg a
ház! Aztán lökést kaptam balra, lökést jobbra, aztán sülyedtem,
megint emelkedtem; egy kicsit sülyedtem és ugyanazon pillanatban
balra lökettem és a mire rémülten felugrottam — tisztán éreztem,
hogy minden hajszálam az égnek áll — már meg is szűnt az egész.
Ha nem kiáltottam, azt hiszem, csak azért történt, mert elakadt a
torkomon a szó. Földrengés volt, a min átestem. Az egész alig
tartott 2—3 másodperczig, de éppen elég volt — nekem. Másnap
reggel tudtam meg a háznépemtől, hogy „hát egy kicsit megmoz-
dult a föld, de az nem földrengés". A kisfokú megrázkódások
ugyanis olyan gyakoriak az egész országban, főképpen a vulkánok
közelében, hogy az ottlakók tekintetbe sem veszik az ilyen kisebb-
szabású lökéseket. Nekem bizony hetekig maradt az emlékezetemben.

I
í

I
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A Fudzsijámát többféleképpen látjuk megemlítve a róla szóló
leírásokban. így például: Fudzsiszán; ez röviden: Fudzsihegy; a
költői leírásokban Fudzsino-jáma a neve, a mi annyi, mint „a
Fudzsi hegye". Mi idegenek általában Fudzsi-Jámának mondjuk.
Ma már kialudt vulkán, a mennyiben legutolsó kitörése 1707-ben
volt. A 3750 méter magas hegy — mint már említettük — a
legnépszerűbb pontja Japánországnak. A japán költőknek tájkép,
a festőknek kiapadhatatlan forrása; a vallásos legendákban nagy
szerepet játszik; a dísztárgyakon — főleg azokon, a melyek a

SZÁLLODA A FUDZSÍ-JÁMA TÖVÉBEN.

külföldnek vannak szánva — ezer meg ezer változatban látható.
A nyári hónapokban a japániak nagyszabású zarándoklásokat intéz-
nek a hegyre; a mi pedig a .dolog anyagi oldalát illeti, jelentékeny
jövedelmi forrás az idegenforgalomban.

Azt a bájos, szép képet, a mely olyan sűrűn fordul elő a
japáni fényképeken és a mely kép valósággal szimbóluma Japán-
országnak: tudniillik a Hákonetóban visszatükröző Fudzsi-Járna, a
valóságban nem voltam szerencsés láthatni. Sőt magát a Fudzsit
sem láttam többé. Sűrű felhőgomolyagok fedték el előlünk egész

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 45
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nap és a turisták nagy része, a kiket éppen a Fudzsi-Járna vonzott
ide és a kik a megmászását tervezték, napokon át hasztalanul
remélték, hogy az idő kedvezőre fog fordulni. Jóllehet a Fudzsi
megmászására éppen olyan nagyszabású előkészítések és segéd-
eszközök állanak a turisták rendelkezésére, mint például az Etna
vagy a Vesuvio megmászására, a kirándulás csak akkor tehető meg.
ha erre az engedélyt a — Fudzsi is megadja. A Fudzsi azonban
nagyon szeszélyes. Ha beburkolja magát a felhőkbe, akkor a leg-
gyakorlottabb „góriki" (vezető) is megtagadja a vezetést. A gotem-
bai szállodák — Gotemba ugyanis az az állomás a Tokió és Numazu
közötti vonalon, a melyből a Fudzsi-megmászók rendesen kiindul-
nak — állandóan tömve vannak azokkal az utasokkal, a kik várják
a kedvező alkalmat. Néha megtörténik, hogy heteken át eredmény-
telenül várakoznak; a Fudzsi beburkolja magát.ködbe és felhőkbe
és nem enged senkit a közelébe.

Nagyjában ugyanazon az úton tértünk vissza Jumotóba, a
melyen Hákonéig jöttünk; Jumotóban ismét lóvasútra szállunk, a
mely Kodzuig vezet és innét másfél óra alatt Jokohamába érünk,
a kirándulások általános középpontjába.



N I K K Ó.

Valahol már említettük, hogy a szállóigék, közmondások nem
mindig üres frázisok; néha van tartalmuk is. Egyike az ilyen tar-
talmas japáni frázisoknak az, hogy:

Nikkó do minai ucsi vá, „Kekkó" to ju ná!
Ne használd addig ezt a szót „gyönyörű", a míg nem láttad

Nikkót. (Akár a „Védi Napoli, e poi móri", japáni kiadásban.)
A ki Nikkóba utazik, az helyesen cselekszik, ha nem Joko-

hámában száll vasútra, hanem Jokohámából bemegyen Tokióba és
onnan indul az ujenói állomásról. Én ennek a különbségnek az
előnyét csak akkor tudtam meg, a mikor a magam kárán okultam.
A Jokohámából induló utasnak ugyanis kétszer is át kell szál-
lani az aránylag igen rövid úton: Shinagávában és Akavaneban,
míg ellenben a tokio—ujenói állomásról induló vonatról — az oshu-
kaidói vonalon (északi vasút) — csak Ucsunomiján kell átszállani.
Ucsunomijától Nikkóig ugyanis egy szárnyvasút vezet, a Reihei-
shikiado.

Az út nagyobb része, Tokiótól Ucsunomijáig gyönyörű szép.
Miután Tokio és Nikkó között a távolság nem több száz mértföld-
nél, Nikkó azonban mintegy 700. méter magasságban fekszik, ennél-
fogva az út rohamosan emelkedik. Jobbról és balról évszázados
kriptomeriák szegélyezik az utat mindkét oldalon; a fasorok után
termőföldek következnek, természetesen túlnyomóan rizsföldek. Az
apró parczellákra osztott földek páratlan gondossággal vannak
mívelve. Nem is termőföld, hanem agyongondozott virágos kertek
benyomását keltik, a melyekben még nem nyíltak ki a virágok.
Nem csoda, hogy ennyire gondozottnak látszik; egy parányi kis
darabon 6 — 7 ember dolgozik: apa, anya, a nagy leány, a kis fiú,

45*



356 GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

a nagyapa, meg a nagyanya. Ucsunomijánál kezdődik a tulajdon-
képpeni emelkedés; a vonat folytonosan erdők között halad; az
útbaeső állomások : Togami, Kanuma, Fubatani, stb. nagyon jelen-
téktelenek. Hasonlítanak azokhoz az állomásokhoz a magyar vas-
utak mentén, a melyeken a gyorsvonat gőgösen végigrohan meg-
állás nélkül.

Mintegy öt órai út után megérkezünk Nikkóba. A völgy, a
melyben a falu fekszik, otyan keskeny, hogy a falu csak egyetlen

NIKKÓ. AZ ÁLLOMÁSRÓL A VÁROSBA VEZETŐ UTCZA.

egy utczára terjeszkedhetett. A falu utczája, a mely a vonattól a.
szállodáig vezet, meglehetős meredek hegyi út. Az egyetlen utczából
álló falu azonban valóságos kiállítás. Valamennyi ház előtt gyö-
nyörű kirakat van, reliquiákkal, elefántcsontfaragásokkal, hímzések-
kel, bronzművekkel. Hogy mennyi a turista Nikkó vidékén, látszik:
abból, hogy három nagy hotelje is van, a melyek között a Nikkó-
meg a Konaja-szállók teljesen európai — helyesebben mondva:
amerikai módszerre van berendezve.
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I A legelső, a mi szemünkbe tűnik, még mielőtt elérjük a szál-
lodát, a D aj agává, az óriási kövek között és fölött zúgva rohanó
hegyi folyó, fölötte a vörös lakkal bevont „szent híd"-dal. Nikkó-
ban ugyanis majdnem minden szent, vagy legalább is szoros ösz-
szefüggésben áll a vallásos meg történetileg hagyományos dolgokkal
és személyekkel. Nikkó, „a Nap Fénye", ugyan már a régi idők-
ben szent és búcsújáró hely volt, de mai jelentőségére csak azóta
emelkedett, a mióta a Tokugává családból eredő első és harmadik
shogunnak — a nagy Jejasunak és unokájának: Jemicsunak —

.a holttestét itt temették el. Az építészeti és dekorativus remekek-

KILÁTÁS NIKK A KÁNÁ-JÁROA HOTELBŐL.

ben gyönyörködni tudó ember valósággal tobzódhat Nikkóban. Az
óriási területen — a melynek középpontján áll a szállodánk — a
templomokkal, pagodáknak, mauzóleumoknak egész sorozata foglal
helyet. Köröskörül hegycsúcsok, a melyek vagy sűrűn benőtt, tetszetős
formájú, hosszúkás, czukorsüveg alakú hegycsúcsok, vagy gyö-
nyörű alakú legömbölyített hegykúpok; zúgó patakok, csergedező
vízesések, évszázados, hatalmas kriptomeriák, a melyek azért is
imponálnak óriási terjedelmükkel, mert helyenkint három-négy, sőt
öt törzs is össze van nőve; az ilyen összenőtt öt törzs mintegy
húsz méter magasságban egyetlen rengeteg fa benyomását teszi.



358 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

Mindenütt sűrű homály, a melyet a sudár fák magasba futó és
fenn összenőtt lombkoronája borít az alatta levő épületekre. Az épü-
letek pedig mind monumentális építkezések: templomok, mauzó-
leumok, pagodák. Alig egy kőhajításnyira egymástól — de vala-
mennyi a Nikkó hotel közvetlen közelében — áll a Jemitcsu tem-
ploma, a Fuzárá-templom, a Jejasu-templom; a körön kívül, a
legszebb kriptomeria sor végén a Takinoo-templom. A szent híd köze-
lében, ott, a hol a sok vízesésből összegyűlt Imasigává zúgva ömlik
bele a Dajagávába, ismét egy templom, a Hongu-templom, a mely
azért érdekes, mert ennek a szomszédságában áll a „községi elemi
iskola'', a melynek bájos, apró növendékei — fiúk és lányok —
elevenné teszik a környéket. Valamennyi templomnak a leírása
kissé hosszadalmas — sőt unalmas — lenne; (hiszen a megszem-
lélésük is idővel egyhangúvá válik.) De jellemzésül íme rövid
leírása a Jejasu-templomnak, a mely berendezésének nagyobbik
részében a leggazdagabb és legjellemzetesebb Japánország vala-
mennyi temploma között, holott van belőle egynéhány ezer. Hal-
mon áll ez is, mint valamennyi templom Japánban. A hozzá vezető
utat hatalmas kriptomeriák szegélyezik; a halomra pedig széles
kőlépcsők vezetnek. A templom bejárata előtt a szokásos diadal-
kapu, a torin; e mellett az öt-hat emeletes pagoda (torony). A'tem-
plom előtti udvarok — parkok — terrasz-szerűleg emelkednek
egymás fölé. Minden udvarban valamely különlegesség: vallásos
szertartásokhoz szükséges kellékek, istálló a szent ló számára, a
melyet gömbölyűre hizlalt a zarándokok meg a turisták adománya,
túlnyomóan a bab; a szent ló állandóan fel van szerszámozva és
élethíven mutatja a shogunok idejében szokásos dísz-szerszámo-
zást. Az 'egyik melléktemplom díszes faragása között megtaláljuk
a „három szent majmot", a mely majmok különben igen okos
dologra tanítják a japániakat. A három majom — a japáni rajzok-
ban nagyon népszerű „kosin" csoport — ugyanis úgy van ábrá-
zolva, hogy az egyik a két szemét fogja be a két kezével, a másik
a két fülét, a harmadik pedig a száját. Ezt a nagyon okos dolgot
mi magyarul igen röviden fejezük ki; sűrűn is hangoztatjuk, de
—• sajnos — • nem tartjuk be. A három majom ugyanis azt tanítja,
hogy: ..ne szólj szám, nem fáj fejem". Egy másik udvaron továbbá
három hatalmas haranglábat találunk meg az óriási dobot; még
tovább 118 kőlámpát, csupa díszesen faragott kőemlékek, a melye-
ket a Daimiok ajándékoztak nevezett shogunoknak. Mindent
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remekművű fafaragások díszítenek, a melyek virágokat — krizanthe-
mumot, irist, paeoniát — ábrázolnak vagy vízi és erdei madarakat,
japánias fantáziával; továbbá sárkányokat, kígyókat. Vörös és arany
lakkdíszítéseket, bámulatos bőr- és selyemhímzéseket és mindenütt
a legművésziesebben szőtt gyékényszőnyegeket a padlókon. A
templomcsoport a piéce de resistanceasza a Jejazu sírja. Keskeny ajtón
át jutunk ehhez, a mely ajtó arról híres, hogy abba van befog-
lalva Japán leghíresebb fafaragó művészének — Hidaro Dzsingorrunak
— leghíresebb műve: egy alvó macska. A mint az ajtón átlépünk,
koloszszális lépcsőzet áll előttünk. Kétszázharmincz fokon kell fel-
mennünk, hogy felérjünk egy tisztásra, a mely fölé sötét árnyékot
borítanak a komor, hatalmas kriptomeriák. Ennek a tisztásnak a
közepén áll egy hordóalakú aranybronz síremlék, a Jejasu sírja.

Kultúra, ősök tisztelete — a japániaknak a vallást helyettesítő
ethikai-lelkiszükséglete — a földnek fizikai alakulása és fejlődése,
a viruló, dús növényzet meg a klima együtt működtek közre, hogy
ezt a parányi földet ilyen széppé és érdekessé tegyék. A Fudzsi-
jáma körüli vidék is gyönyörű szép, de Nikko környékével a ver-
senyt fel nem veheti. Tíz-húsz percznyi távolságra a központtól —
a turistának mindig az a hotel a központ, a melyben a szállása
van —• a sceneriáknak és műemlékeknek legváltozatosabb és leg-
gyönyörűbb képét találja. A tojamai halom, a Gáinán-ga-fucsu
szakadék, a Ksifuri-notaki-i és az Urami-gataki többszörös vízesé-
sei, meg a Naka-idá-i hatalmas szikla a Kinugává patakban, vala-
mint az ezekhez a látványosságokhoz vezető utak, mind felejthe-
tetlen szépségűét

Valamennyi nikkóvidéki kirándulás között legérdekesebb azonban
a Csuzendzsi tó meglátogatása, a Nantai-zon töviben, a melyet
akár gyalog, akár öszvér- vagy lóháton egy nap alatt lehet meg-
tenni. Riksának az út járhatatlan az odavezető keskeny és csúszós
hegyi ösvényeken, a melyeket állandóan vizesen tart a sok eső meg
a vízesés. Az út csaknem állandóan a páratlanul vadon rohanó
Dajagává mentén vezet, néhány falun keresztül. Valamennyi falu,
Dainicsito, Futamija, Umagaeshi, egyetlen utczából áll. A magas
hegyek meg a meredek partú hegyi patak partja közé szorult kes-
keny és mély völgyben csak egyetlen utczára maradt hely. Mizaván
túl az eddig is nagyon keskeny út sokkal keskenyebb hegyi ösvényre
szorul, a melynek az egyik oldalát az ezer lábnál magasabb és
rendkívül meredek sziklafal alkotja, a másik oldalát a mindinkább
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elvaduló szilaj Dajagává, a mely folyó nem egyéb, mint a két-
ezer láb (700 mtr) magasan fekvő Csuzendzsi tónak a lefolyása.

Éppen a kellő helyen, a hol tudniillik a hegymászásban már
kimerültünk és a honnan elragadó szép kilátás nyílik, áll egy barát-
ságos teaház. Künn két hatalmas vízesés zúgó, fehér tajtékjában
és két szédítő mélységű, rendkívül dúsan benőtt völgyben gyönyör-
ködhetünk. Benn pedig a bájos arczú kis leánykákban, a kik utánoz-
hatatlan kecsességgel hordják fel az ozsonnát: teát, rizst, halat, édes-
ségeket. Ezek a kis havasi „mókán)'lányok" tökéletesen úgy vannak
öltözve, mint akár a Tokió vagy Nágászáki utczáin sétáló városi
lányok és éppen olyan jól nevelt, illedelmes módon szolgálnak fel
a vendégeknek, mint a főváros legelőkelőbb szállodáiban. Hogy
mennyire egységes és egyöntetű a japáni nemzet nevelése, azt lát-
hattuk többek közt ebben a „havasi csárdában" is. Egy-két európai
turistán kívül néhány bennszülött vendége is volt a teaháznak.
Munkások voltak a Nikko vidéki rézbányákból, a melynek termékét
— a rezet — öszvérek hátán szállították be a bányából, Nikkóba.
A bányamunkásnők között alig volt egy, a ki valaha ezen a hegyi vidéken
túl egy lépést tett volna a külvilágba. De azért éppen azon a mesterkélten
— sőt túlzottan — udvarias meghajlással és hanggal köszöntötték
egymást és minket, mint a városokban lakó legműveltebb nők.

Ozsonna után új szalmaczipőket kaptunk és friss kedélylyel
indultunk útra, fel a tóhoz. A vidék vadabb jellegű; az erdők
sűrűbbek, a szakadékok mélyebbek és tátongóbbak, a vízesések gya-
koriabbak; minduntalan keskeny bambuszpallókon haladunk keresz-
tül, a melyek úgy inognak alattunk, mint a gyermekek hintája.

Maga a Csuzendzsi-tó nem nyújt semmi érdekeset; olyan,
mint valamennyi más hegyi tó. De nem is a tó az, a mi az embe-
reket ide vonzza, hanem az út, a melyen az ember hozzájut.

Megvan az az előnye is, hogy mikor az ember este visszatér
a hotelbe, jól eső változatosságot nyújt a picziny darab — Európa.
Vacsorához a vendégek estélyi öltözetben jelennek meg; villamos
világítás, villamos legyezők az asztal fölött, zongora, társasjáték,
„ansichtok" megírása és a többi — élénk ellentétben állnak a nap folya-
mán átélt és végigélvezett japáni események és látványosságok után.

A Nikkóból vissza — Tokióba — vezető útra felhasználtam
az alkalmat, hogy „személyesen kitapasztaljam" a „Kágót", azt a
hordszéket, a melyet két kuli a vállán visz és a milyet — vag}^ a
melyhez hasonlót — már láttunk Nyugat-Afrikában.
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Nikkótól Imaicsiig ugyanis olyan út vezet, a melyet meg-
szakítatlan sorokban szegélyeznek két oldalt Japán legvénebb krip-
tomeriái. Ezt az u t a t — hogy „fokozzam az élvezetet" — az említett
kágóban tettem meg. Hát bizony nem „fokoztam" vele az élvezetet,
sőt nagyot rontottam rajta. Hátránya ugyanis a kágónak, hogy az
ember éppenséggel semmit sem lát benne, vagy belőle. Azaz, hogy
lát valamit, a mire azonban nagyon hamar ráún. Tudniillik az
előtte lépdelő kulinak hatalmas lábszárait, a melyek a folytonos
gyaloglástól meg a sok hegymászástól koloszszális vastagságúakra
hippertrofizálódtak. Nem sokkal indulás után ki is szálltam a kágóból
és gyalog folytattam az utat a világon páratlanul álló, gyönyörű fasorban.

Imaicsiba érve, az indóházban vártam aNikko felől jövő vonatra.
Egyetlen európai voltam az állomáson s csakhamar a figyelem
központja lettem. Előbb egy-két gyerek bámészkodott reám tisz-
teletteljes távolból, aztán többen csatlakoztak hozzájuk. Óriási kíván-
csiság és bámulat rítt ki a keskeny szemekből. Úgy bámult a sok
apróság, akár az afrikai vadak. Barátságos képet öltöttem és hívo-
gattam őket magamhoz, de nem közeledtek. Persze; hiszen vonat-
kozással a japániak fiziognomiájára, a mely élesen eltér a miénk-
től, lehetséges, hogy az, a mit én barátságos arczkifejezésnek és
hívogató jeleknek tartottam, az ő felfogásuk és fiziognomiájuk
szerint haragos arczkifejezés és durva elkergetés volt. De az
órám mutogatásával meg a lánczon csüggő fényképpel, a mely a
kis fiaimat ábrázolta, valahogy sikerült őket magamhoz csalogatni.
Most már lehettek vagy ötvenen a rajkók, Imaicsi egész ifjú nem-
zedéke. Igen jól mulattunk; én beszéltem hozzájuk magyarul, ők
pedig japánul feleltek. Csodálkozva csóválták a fejüket, hogy nem
értik a nyelvemet és még inkább csodálkoztak, hogy nem tudják
elolvasni az írásomat. Tudniillik különböző ákom-bákommal utá-
noztam a japáni írást és mutattam nekik, hogy olvassák el. Az
írás fölötti csodálkozás a tetőfokára hágott, a mikor az odahívott és
látszólag nagy respektusnak örvendő úriember sem tudta az én
japáni írásomat kisillabizálni. A mint megtudtam, "ez a fiaskó nagy
mértékben sértette az illető úr prestigét. Miután rólam nem téte-
lezhették fel, hogy nem tudok írni, hát valószínű, hogy a — tanító
úr nem tud olvasni. Es kell-e gyereknek ennél nagyobb öröm ?
Tudniillik a — tanitó volt. Egy-két órai várás után megjött a vonat
Nikkóból és megindultam „haza", Jokohamába.

Imaicsi-i fiatal ösmerőseim melegen búcsúztak el tőlem: indu-
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láskor tapsoltak felém, banzájt kiáltottak felém és mélyen meg-
hajoltak. De nem úgy, mint a Suezi csatornán végighaladó haj:
kísérő kis fellah kölykök hajolnak meg, ha a fedélzeten tartózkoc.
utasok nem dobálnak nekik pénzdarabot, t. i. a hajó irányával
ellenkező' irányban, hanem illedelmesen és szépen: az induló vonattal
egy irányban . . .

Az ország belsejéből a fővárosba vagy Jokohamába vissza-
térő embernek kellemes változatosságot nyújt egyrészt a nagy-
városi élet szórakoztató zaja, másrészt pedig a kikötő érdekes. és
mozgalmas forgalma. Napokig lehet bennök kalandozni és folyton
új meg új képek, jelenetek tárulnak fel előttünk, a melyeknek leg-
főbb érdekessége az, hogy a mi városaink képétől és a mi társa- j
dalműnk szokásaitól egészen eltérők.

Nekem különösen érdekesek voltak a parkokban meg a játszó-
tereken látható gyermekcsoportok és az a sajátságosán pajtáskodó
viszony, a mely a szülők meg a gyermekek között fennáll. Szám-
talan esetben lehet látni, a mint a jól öltözött nagyapa a kerekeken
mozgó bölcsőt tolja maga előtt, míg mellette a 6—7 éves kis
pufók fiú czammog nehéz faczipőben, a hátán az egy-két éves
testvérkével, vagy megfordítva: az öt-hat éves kis csöppség kézen-
fogva vezette az aggastyán nagyapót.

Japánország számos természeti szépsége között egyik legbájo-
sabb jelenség a gyermek. A gyermek ugyan mindenütt bájos és
kedves, de Japánországban kellemesebb látványként tűnik fel az
idegennek, mint más vidékeken. Hogy miért, azt nem tudnám meg-
magyarázni. Talán azért, mert a gyermek miniatura kiadása a
felnőtt japáninak, de azért a gyermeki bájosság megfelel a korának.
A japáni gyermek ruházata tökéletesen olyan, mint a felnőtteké:
hosszú kimono, színes obi és fapapucs. Kalapot nem visel sem a
gyermek, sem a felnőtt ember. A japáni ember igen boldog gyer-
mekkort él. Beczézett és dédelgetett kedvencze az egész családnak,
a kinek világrajöttét örömünneppel ünneplik meg, akkor is, ha mint
szegény ember gyermeke jött a világra és akkor is, ha. nem az
első, hanem a hatodik, vagy akár tizedik. Rokonok és ismerősök
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ajándékküldéssel fejezik ki örömüket az örvendetes esemény alkal-
mával és tömegesen látogatják meg a boldog anyát. Minden japáni
anya ilyenkor ünnepelt lény a maga körében és a társadalom meg
az állam a szülőnő védelmében páratlan gondosságot és figyelmes-
séget fejt ki. íme egy példa. A nyolczvanas évek közepén, a mikor
Japánországban minden téren nagyszabású újításokat vezettek be,
többek közt Németországból két orvosegyetemi tanárt hívtak meg
a japáni egyetemi kórházak berendezéséhez és előadó tanároknak.
Mikor a tokiói egyetem berendezése tárgyaltatott s a két német
tanár javaslatokat tett a különféle megrendelésekre és építkezé-

AZ UTCZÁN JÁTSZÓ GYEREK-CSAPAT.

sekre, a tárgyaló bizottság minden tételüket ellenvetés nélkül elfogadta.
A költséges műtői szoba berendezése és felszerelése ellen éppen
úgy nem tettek ellenvetést, mint a néhány tuczat mikroszkópium
megrendelése ellen. Készségesen fogadták el a fertőző betegek
külön pavillonját, valamint a kísérleti kórboncztan tanításához szük-
séges, de nagyon drága szkioptikont. Mikor aztán a szülészeti pavil-
lonra és ennek berendezéseire került a sor, a japáni bizottság meg-
ütközéssel kérdezte a német orvosoktól, hogy az mire való lenne?
Mire kell a szülészeti pavilion? A német tanárok megmagyarázták,
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hogy ennek az osztálynak az lenne a rendeltetése, hogy elhagyott
védtelen és szegény szülőnők befogadására szolgálna. „No, ha ez
lenne a czélja, akkor nem kell; felesleges. Mert Japánországbar
szülőnő — tartozzék az bármely osztályhoz és legyen bárme.;
körülmények között — sehol és soha nem juthat abba a helyzete;

,hogy neki erre az intézetre szüksége lenne. A szülőnő szánni.:
Japánnak minden háza nyitva áll. A legmesszebbmenő vendégsz:
retettel fogadják be bármely házba és támogatják mindaddig,
míg saját lábán előbbi egészségében hagyhatja el az idegen háza:-1

A német orvosoknak nagyon behatóan kellett magyarázni, hogy _
szülészeti pavilion tanító és tanuló czélból is szükséges, a mire a
pavillont felépítették.

És most lássuk a kis Baraczkvirágot, vagy a kis Bivalyt. Ezek
tudniillik gyermeknevek. A lányokat úgy hívják, hogy Virágillat.
Lótuszvirág, Arany, Hópehely, Gyöngyvirág, Szilvaharmat; a fiúkai
pedig Tigris, Medve, Kő. Az úri osztály gyermekeinek nem termé-
szeti tárgyak nevét adják, hanem szimbolikus nevekkel ruházzák
fel őket. Például: Etaro annyi mint Dicsőséges Első; Szei-jiro annyi
mint Tiszta Második; Tomasi-buro, Gazdag Harmadik; Sziro, Szép
Negyedik. A kis Bivalyt vagy Holdsugarat egy hónapos korában
elviszik valamelyik shinto templomba, a hol valamelyik istennő
patronátusa alá helyezik. Már ebben a korban a felnőttekével tel-
jesen azonos ruházatot kap a csecsemő. A mi anyáink el sem
képzelhetik, mennyivel előnyösebb a csecsemőnek az a ruházat
mint a mi kényelmetlen babacziezománk. Mennyi babrálástól
kiméli meg a japáni csecsemőt meg az anyát ez a bölcs ruházat
Az a sok haszontalan csipke, szalag, szűk ujjacska és vala-
mennyi többi csecsemőkínzó czókmók, ismeretlen a japáni csecsemő
előtt. 0 vígan handa-bandázik a bő kimonóban és ha meg kell
történni annak a cselekménynek, a mely a csecsemő életében a
második fő mozzanat — első az evés, a harmadik az alvás —
akkor nem kell szegénykén egy óráig babrálni, míg kihántják a
különböző ruharétegekből. A kis Bivaly egy-két nappal születése
után átesik a forró fürdőn, a mely — hatalmas ordítása után követ-
keztetve — nem nagyon tetszhetik neki, de már a harmadik-
negyedik forró fürdőben szemmelláthatólag jól érzi magát. A dada
nevezetű emberi átok ismeretlen fogalom Japánországban. A fiatal
japáni nő nem büszkélkedik azzal, hogy ő maga szoptatja a gyer-
mekét, a japáni apa pedig nem boutonnal vesztegeti meg gyerme-
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kének szülőanyját abból a czélból, hogy ne csak szülje, hanem táp-
lálja is a gyermekét és ne bízza azt valamely teljesen idegen,
erkölcstelen női lényre. Azért nem büszkélkedik, mert Japánban
olyan természetes az, hogy az anya maga táplálja a gyermekét,
mint a milyen természetes, hogy a fecske maga táplálja a flókáit.
A dada intézmény nagyon költséges is lenne Japánországban, mert
itt a szoptatás időszaka páratlanul hosszú. Igen gyakori látvány a
japáni városok utczáin, hogy az anya mellett futkosó gyermek
addig-addig ránczigálja a mamája kimonóját, a míg az lefekteti a
gyermeket, föléje hajol és megeteti az éhes lurkót. A japáni nők
ugyanis ebben a helyzetben szoptatják a gyermeket.

Anya és gyermek között olyan benső a viszony, hogy a gyer-
meknek az első életéve valósággal folytatása az intrauterinális élet-
nek. Az anya nem a karjain hordozza a csecsemőt, hanem a mint
az valahogyan kapaszkodni tud kézzel-lábbal, már a hátára veszi.
Az apróság görcsösen kapaszkodik apró kezeivel az anya nyakába,
miközben ez, ha az alsóbb osztályhoz tartozik, a legterhesebb mezei
munkát vagy bármely házi teendőit el is végzi a hátánlógó csecsemő-
vel. A kis Bivalyt vagy Virágillatot korán szoktatják önállóságra.'
Már öt-hat éves korában a hátára ültetik az egy-két éves kis test-
vérkét; odakötik a vállához meg a derekához. A gyermekkel terhelt
másik gyermek pedig olyan vígan és pajkosán ugrándozik többi
gyermektársaival naphosszat, mintha nem is léteznék egy másik
lény a hátán, a kinek a gondozása ő reá van bízva. A japániak
sajátságos ülés-módjára is már az első hónapokban kezdik szok-
tatni a gyermeket. A mi bizony eleinte nagyon keserves állapot.
A japániak ugyanis nem széken ülnek, hanem a földön és nem a
sarkon guggolva, mint például a khinai, a hindu vagy a javáni,
sem úgy, mint a török vagy arabs, maga alá kaparított lábszárak-
kal, hanem a következő módon: a lábfej meg az alszár a mellső
oldalával simán végigfekszik a földön s ezeken ül a japáni. Annak,
a ki ehhez az ülés-módhoz nincs hozzászokva, roppant kellemetlen
a helyzet, a melybe felnőtt európai ember nem is tudja magát
beleerőszakolni; de ha valahogy mégis sikerül, valóságos fájdal-
makat érez. (Csak tessék megpróbálni). A japáni azonban még
akkor szokja meg, a mikor még csecsemő; a mikor tehát az ízü-
letek, szalagok meg izmok könnyen nyúlnak. Ezt a nekünk kép-
telen ülés-módot annyira megszokják, hogy másképpen ülni
— széken vagy pamlagon — nem is tudnak. A vonatokon szám-
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talanszor voltunk tanúi, hogy mennyire nem tudnak. A vonatok
kocsijai ugyanis minden osztályban padokkal vagy pamlagokkal
vannak berendezve. A vonat indulásakor a japáni utasok mind
ülnek; de néhány perez múlva már megelégelték. Könnyű mozdu-
lattal leeresztik a fapapucsot a lábukról és alig, hogy elhagytuk
az indóházat, már valamennyi fenn guggol a pamlagon. Hogy a
japáni férfi meg a nő termetére vonatkozólag az emberi fajok
között nem feltétlenül a legszebbek közé tartozik, abban igen nagy
része van ennek az ülés-módnak. Ugyanez az oka annak is, hogy
a különben bájos megjelenésű japáni nőnek olyan kevéssé graczió-
zus a járása.

Nehéz dolog — nekünk — a magas léczeken nyugvó fatal-
pakon — a ezorin — járni, a melyet csak egy zsineg tart a láb-
hoz, a mely zsineget az öreg ujj meg a második ujj között tar-
tanak. A japáni gyermeknek nagyon könnyű az „első lépés", de
sokkal nehezebb az „első czipő".

Járni azért tanulnak meg könnyen, mert a szobában, a mely-
ben felnőnek, nincs semmi bútor, semmi szöglet és a „tatámén"
puhára esik a gyerek. Ellenben az első czipő, a melyet természe-
tesen a szobában egész életében sohasem visel a japáni, tehát az
első kísérletek is künn, a szabadban történnek, a gyermek sokat
bukfenczezik és sokszor veri be pisze orrát, a mely — csodálatos
módon — a tisztaságra nevelt japáni gyermeknek csaknem soha-
sem száraz. De már korán nagyon ügyesek ezeknek viselésében.
Igen bájos jelenet, a mikor a gyermekek a falu utczáján vagy
valamely parkban játszás közben egymást kergetik. A 4—5 éves
kis fiucskának többnyire az apja vagy a nagyapja otromba, nehéz
faczipője van a lábán, a mely három-négyszerte nagyobb, mint az
ő kis lába, azonkívül az egy éves kis testvérke mélyen aludva és
ide-oda himbálódzó fejjel, lóg a hátán. Azért az öt éves kis lurkó
úgy fut és ugrándozik, mintha mezítláb járna és nem „nyomná
súlyos teher a vállait".

A mi gyermekeinkkel azonban egy s más tekintetben a ver-
senyt fel nem veszik. A mieink szebbek és sokkal bajosabbak és
ha a mi gyermekeinket csak félannyira helyesen és czélszerűen
neveinők, mint a japáni gyermeket nevelik, akkor közel járnának
a tökéleteshez. A japáni gyermekek ruhája ugyanis — mint már
többször említettük — rendkívül tarka és rikitóan színes. Miután
ezeket a színes ruhákat mosni nem lehet, másrészt többnyire
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a szabad levegőn csintalankodó gyermekek elég hamar bepiszkolják
a ruhákat, újat pedig folyton beszerezni nem lehet, ennélfogva a
gyermekek nem mutatják azt az üde, friss képet, mint. a mi gyer-
mekeink a frissen mosott hófehér ruhában. A japáni gyermekek
között továbbá roppant gyakori a „foghíjas", vagy a hogyan mi
mondjuk: csorba. A tejfogukat tudniillik hamar veszítik el, már
öt-hat éves korukban; állandó foguk pedig csak későn jelent-
kezik. Egy-két évvel később, mint a mieinknek. Evekig járnak
tehát a gyermekek fog nélkül, a mi által a táplálkozásuk is
fogyatékossá lesz. Ennek következtében gyakori köztük a constitu-
cienális (általános szervezeti) betegség; sok a sáppadt, fonnyadt
gyermek, a kiknek a fejét meg az arczát ellepi az ótvar. Hát
még a lepra! A lepra ugyanis rendkívül elterjedt betegség Japán-
országban. Száz- és százezer leprabeteg van Japánországban elszi-
getelt lepra-falvakban elkülönítve, de csak attól az időtől kezdve,
a mikor már teljesen kifejlődött állapotban látható a betegség. Deezrivel
járnak a városokban és falvakban, a mikor a betegség még csak
kezdetleges stádiumában van. A legmesszebbmenő óvatosság és
védekezés ellenére sem képesek kiirtani vagy csak csökkenteni azt
a rettenetes betegséget, a mely egyik legsúlyosabb csapása az
országnak. Az óvatosság az öröklékenység által átvihető betegség-
ben olyan messzire megy, hogy a jobb családokban a házasu-
landó felek mindegyikének ki kell mutatnia, hogy a családjában
nincs leprabeteg. Higiénikus berendezéseiknek jelentékeny része
arra van irányítva, hogy a lepra terjedését gátolják; a hatóságok,
az orvosok, a magáncsaládok a legmesszebbmenő óvatosságot kö-
vetik el; hasztalan: a lepra megmaradt Japán országban mint nem-
zeti csapás. És ezért látunk a parkokban meg az utczákon annyi
gyereket, arczán a rettenetes betegségnek félreismerhetetlen csírájával.

Ugyancsak a gyermekkorban alkalmazott nevelő módszer
okozza, hogy a japániak testileg nagyon ügyesek és ruganyosak.
A japáni gyermekek kitűnő tornászok és mint matrózok olyan ügye-
sek, hogy csak a khinaiak múlják őket felül, a kik tudvalevőleg a
világ legjobb matrózai.

A japáni gyermek nagyon korán tanul beszélni. Ezáltal jön
létre az a kedves látvány, hogy az anya emlőjén táplálkozó csecsemő
közbe-közbe egy kissé társalog a mamájával. A mint láttuk, a
szoptatás időszaka nagyon hosszú; három-négy éves gyermek még
az anyja emlőjén táplálkozik. És mert másfél vagy két éves korá-
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ban elég folyékonyán beszél, ennélfogva „étkezés" közben diskurálgat
egy keveset. A japáni gyermek azon okból is könnyen tanul
beszélni, mert ugyanegy kifejezéssel nagyon sokfélét tud mondani.
Ezek közt van néhány, a mely hasonlít a mi gyermekeink szavai-
hoz, csakhogy persze más értelmük van. így például a japáni
gyermek által mondott „mama" azt jelenti: „enni akarok"; „bébe"
annyi mint ruha, „ta-ta" a harisnya, stb. Társalgásra témájuk van
bőven; kora gyermekkoruktól fogva az anyjuk vagy idősebb test-
vérük hátán lógnak; hallják azoknak társalgását, látnak és hallanak
mindent. Látják, hogy a mamájuk meg testvérkéjük milyen udva-
rias mosolylyal és mélységes meghajlással üdvözlik az ismerősöket;
hallják azokat az udvarias és szertartásos köszöntő módokat, meg
az udvarias kifejezéseknek száz meg száz változatát; látják, mint
gyönyörködnek a felnőttek a virágban, lepkében, vízesésben, vagy a
virágzó lótuszvirág színárnyalataiban. A mire öt-hat évesek lesznek,
már ők is tudják és gyakorolják ezeket.

Érdekes a szülők meg a gyermekek közti viszonyban, hogy
jóllehet, a japáni szülők éppen úgy szeretik a gyermekeiket, mint
mi, ezt sohasem mutatják a gyermeknek. Az apa sohasem jut abba
a helyzetbe, hogy apró gyermekére ráförmedjen vagy szigorúan
figyelmeztesse valamely hibájára. Elsősorban azért nem, mert ő,
mint apa, nem is törődik az apró gyermekek nevelésével; ez az
anya dolga. Másodszor pedig azért nem, mert a durva beszéd
teljesen ellenkezik a japáni felfogással. Még az anya is, a mikor
valamely csínért megdorgálja gyermekét — és ezt gyakran teszi,
mert a japáni gyermek roppant csintalan — akkor is válogatottan
finom szólásmóddal teszi azt, mosolylyal az arczán. Ebben nagyok
a japániak. Már a kis gyermeket megtanítják arra, hogy szubjektivus
érzéseit ne nyilvánítsa, ne mutassa soha. Haragot, fájdalmat, mér-
gelődést, felháborodást soha és semmi körülmények között el ne
áruljon. A leggyötrelmesebb perczeiben is mosolyogjon. Hogy a
japáni katona valamely udvarias frázis mondásával búcsúzik a baj-
társaitól és mosolyogva hal meg a csatatéren és hogy az el nem
altatott beteg a műtőasztalon udvariaskodva és mosolyogva fekszik,
az részben ennek a nevelő módszernek a következménye.

És ebben a tekintetben a leányok túltesznek a fiúkon. A leányt
már gyermekkorában megtanítja az anyja arra, hogy tekintettel a
jövendő pályájára — mint leendő feleség és anya — az ő élete
csak a házonbelüí való életre és a szűk családi körre szorítkozhatik és
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hogy a meddig él, mindig valakitől függő helyzetben fog élni: a
szülőitől, a férjétől, az anyósától. Ennélfogva első kötelessége az önfe-
gyelmezettség, a szerénység, a megnyugvás és a lemondás. Meg-
tanulja, hogy nem szabad terhére lenni senkinek sem panaszszal, sem
fájdalommal, sem féltékenységgel. (Az „idegességre" nincs is kifeje-
zés a japáni szókincstárban). És a kis Virágillat jól tanul. Megtartja
.•a leczkét és a szerint viselkedik: sohasem alkalmatlan, sohasem
kényelmetlen, sohasem nyűgös. Modora és viselkedése önérzetes,
mondhatni méltóságteljes. A rangban való alárendeltséget úgy tűri,
mint valamely magától értetődő természeti jelenséget, a milyen pél-
dául az alkonyat, az eső, az apály és dagály vagy a földrengés.

Mikor a japáni nő elérte életének 16—18. évét, már tökéletes
•háziasszony. Elő van készítve a férjhezmenetelre, sőt — igen böl-
csen — már most tudja, hogy mint leendő anyának mik lesznek
a kötelességei. Hogy férhez fog menni, az feltétlenül bizonyos. A
férjhezmenetel olyan a japáni nő életében, mint a halál: azon át
kell esni. A házasságot megelőző ismerkedés, udvarlás vagy szere-
lemre lobbanás — abban az országban, a melyben idegen fiatal
férfiak japáni magáncsaládoknál csaknem soha sem fogadtatnak —
átlag még kevésbbé szokásos, mint minálunk. A férjhezmenetel
előzményei tehát olyanok, mint a nálunk szokásban lévő előz-
mények : ismerősök vagy hivatásos házasságszerzők kölcsönös aján-
latokat tesznek úgy a leány mint a férfi családjának és ha a két
család az anyagiakban meg tudott egyezni, a házasság létre jön.
Ellenkezés és vonakodás a leány részéről sokkal ritkább mint
minálunk, mert az apa tekintélye Japánországban nagy és paran-
csait feltétlenül követik a gyermekei. A házasság egy-kettőre meg-
történik ; vallásos szertartásnak, vagy az egyháznak egyáltalában
semmi köze a házasságkötéshez. Még a polgári hatóságok is csak
a legújabb idők óta avatkoznak ebbe a fontos állami-családi ügybe
és a polgári házasság ma már kötelező. Az esküvőt a vőlegény
lakásán tartják, a hova a menyasszonyt a családtagok, a rokonok
-és a barátnők nagy serege kíséri el. Képzelhető, hogy ez az át-
vonulás a megfelelő szertartásokkal és ünnepségekkel történik, a
melyekben a ruházatnak, virágnak, lakomának nagy szerepe jut.
Két mozzanata azonban nagyon jellemzetes: a menyasszony fehér
ruhában — tehát a gyász színében — vonul be a férje házába,
jelezve ez által, hogy teljesen és tökéletesen szakít eddigi család-
jával és egészen átadja magát férjének és az ő családjának. A
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másik az, hogy a menyasszony családjának minden tagja megelő-
zőleg ajándékot küld a vőlegényi család minden tagjának. Még
cselédeknek is, a kik — mint láttuk — szintén a családhoz tarto-
zóknak tekintetnek. Ezen ajándékok átküldésével egyidejűleg átviszik
a menyasszonyi kelengyét és a bútorokat. Erre a czélra nem kocsit
vagy „fuvart" vesznek igénybe, hanem emberek — kulik — által
küldik azokat át. Minden egyes darabot külön ember visz, ha még
olyan könnyű is a tárgy. A kelengyét vivő emberek hosszú soraival
akarják jellemezni a család vagyonosságát és a kelengye dús voltát,
mint a hogy nálunk az esküvőhöz menő hosszú — flakker sor
ugyanezt akarja mutatni. Az esketés czeremóniája nem sok: vőle-
gény és menyasszony ugyanazon csészéből isznak egy-egy korty
meleg szákit. Régebben a késő délutáni órákban tartották az esketést
és a vendégek késő estig maradtak az örömházban, a mikor ugyanis
az ifjú párt az örömszülők, valamint a vőlegény és menyasszony
legközelebbi barátai és barátnői nem valami túlságos discrécióval
a közös hálószobába vezették.

Még a vagyonos és előkelő osztályban sem alapít az új pár
új otthont, hanem különböző hosszúságú időtartamra a férj szü-
leinél lakik. A szokás úgy lett hagyománynyá, hogy régebb
időkben a házasságot igen fiatal korban kötötték. Abban a korban,
a melyben a férj még nem volt keresetképes, a menyasszony pedig
a háztartás vezetéséhez volt túlflatal. A hagyomány megmaradt
és mert a családi élet még ma is nagyon szoros s benső — azaz
ugyanegy házban három, sőt négy nemzedék lakik együtt — a
menyasszony ma is a férje szülei házába költözik.

Ennnélfogva az új menyecskének nem boldog az élete az új
férje oldalán. Jóllehet az egész nemzeten — minden társadalom-
beli rétegen — ugyanaz az általános nemzeti jelleg húzódik végig,
azért még az ugyanegy társadalmi osztályhoz tartozó családok belső
életében is vannak különbségek. Ezeknek a különbözőségeknek a
fiatal asszonynak teljesen alája kell magát vetnie, ha tűrhetővé
akarja tenni az életét. Odahaza dédelgetett kedvencze volt a család-
jának, habár tekintélye soha sem volt. Most pedig, az új otthonban,,
sem nem dédelgetett kedvencz, sem nem tekintélyes családtag. Hiszen
csak a — felesége a család valamelyik ifjabb férfi tagjának. Ez a
férfi pedig nős korában is teljesen az anyja befolyása alatt áll. Az
a viszony pedig, a mely a férj anyja meg a férj felesége között
fenn áll — mindenütt az egész világon — az tudvalevőleg sehol
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sem mondható rózsásnak, vagy kedélyesnek. A japáni nő sajátszerű
társadalmi helyzeténél fogva azonban ez a viszony a két nő között
— anyós és meny között — átlag és nagyjában nyomasztó, tűr-
hetetlen. Jaj annak a fiatal menyecskének, a ki az anyós rokon-
szenvét és megelégedését nem tudta megnyerni vagy kivívni. Az
el van veszve. A mint a férj összeütközésbe jön a két nő közti
viszonynyal, feltétlenül és mindig a feleség van elveszve Japán-
országban : a férje elválik tőle. A japáni társadalmi viszonyok és
•ősrégi hagyományok szerint ugyanis a család tagjai a következő
rangfokozatba vannak beosztva: apa, anya, gyermekek, én, feleség.
Nem annyira a házasélet boldogtalanságára, mint inkább annak
ingatag, laza kötelékére mutat az, hogy a közép és alsóbb osz-
tályban a válás nagyon gyakori. Két-háromszori válás mindennapi
dolog; sőt a legmagasabb osztályban is meglehetősen megszokott
dolog az egyszeri elválás. Ez viszont megmagyarázza, hogy átlag
miért és milyen martiriumot él a japáni nő. Válás esetében ugyanis
a gyermekek mindenkor az apjuknál maradnak, fiúk és leányok.
Már most elképzelhető, hogy milyen életet folytathatott a feleség
férje oldalán, illetőleg az anyósa házában, hogy inkább lemond a
gyermekeiről, a. melyek neki legalább olyan drágák, mint a férfiúnak
a „becsület" — japáni felfogás szerint „az életnél is drágább"
fogalom — csakhogy menekülhessen abból a házból.

Nagyjában pedig a japáni feleség sohasem az, a mit mi feleség
fogalom alatt ismerünk. Nálunk — normális viszonyok között —
a feleség teljesen egyenrangú és egyenjogú hitestárs; a ház feltétlen
úrnője; az apróbb gyermekek önálló gondozója és nevelője, a
cselédség korlátlan hatalmú ura; férje jövedelmében egyenlően
osztozó társ és többnyire a családi élet irányítója. A japáni fele-
ségnek mindezekből vajmi kevés jut. A házaséletben csak egyetlenegy
ténykedéshez van joga: táplálni a gyermekeket és dorgálni őket,
ha pajkosak, — de csak mosolylyal az ajkán. Egyebekben pedig
a jogai nyirbáltak, a kötelességei nagyok. Nem hitvese, hitestársa
a férjének és nem is egyenjogú vele. Ő csak a házvezetőnő, feje
a cselédségnek és az „értékek rendben tartója". A nyilvánosságban
a japáni férj sohasem gyöngéd vagy „kedves" a feleségéhez. Ha
volna is ehhez hajlama vagy kedve, mégsem teheti meg, mert
azzal igen nagyot vétene a japáni illem ellen. Már pedig a japáni
inkább meghal, semhogy az illem meg a becsület ellen vétene.
.A gyermek a japáni feleségnek egyedüli öröme és boldogsága.
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Ezek viszont rajongó szeretettel csüggnek rajta felnőtt korukban is.
Hiszen láttuk, hogy feleség és anya közötti összeütközésben mindig:
az anya győz. Japáni anya nem hagyja el a házat vagy nem jön>
anélkül haza, hogy gyermekei — és cselédjei nem búcsúznának.
el tőle vagy ne fogadnák mély meghajtással meg kedveskedő frázi-
sokkal. De ha viszont a férj, az apa hagyja el a házat, vagy jön-
haza, a gyermekekkel és a cselédséggel együtt a feleség is a.
küszöbön áll és mély bókkal, mosolygó frázissal fogadja azt a
férfit, a ki sokkal inkább ura, mint férje. Egy japáni közmondás
szerint csak négy dologtól fél a japáni: tűztől, árvíztől, földrengéstől
meg az apától. Ezt a félelmet, az apának határtalan tiszteletét,.
akkor tanulja meg a japáni gyermek, a mikor látja, hogy az édes-
anyja — a gyermek szemében a tökéletes és legmagasabb lény —
milyen mély tiszteletet tanúsít a küszöbön meg a házban azzal a
férfiúval szemben, a ki neki az apja.

A házas élet boldogságán óriási rést üt a férj korlátlan szabad-
sága, a mely oly messzire megy, hogy a férj egy-két mellékfele-
séget is hozhat a házhoz, anélkül, hogy a tulajdonképpeni feleség:
ellenezhetné. Sőt akárhányszor ő maga az, aki ilyen mellékfeleséget
hoz a házhoz, hogy ez által kedvesebbé tegye ura számára az
otthont és tűrhetővé a maga életét. A mellékfeleség ugyan csak
„első a cselédek között", a ki rangban alája van rendelve a való-
ságos feleségnek; de hogy milyen lehet az a házasélet ilyen viszonyok
között, az gondolható. Most még szomorúbbá lesz az élete, a mely
ezentúl a lemondásoknak lánczolata. A sok gyermek táplálása — a
japáni nők ugyanis nagyon termékenyek — a megerőltető házi
munka, az anyós bosszantásai meg társadalmi életük sajátos kelle-
metlenségei hozzák magukkal, hogy igen korán vénülnek. A tizen-
nyolcz-húsz éves korában még üde virág, gondtalan boldog lepke,
•harminczöt éves korában már fonnyadt arczú, ránczos képű, leso-
ványodott, vézna teremtés. Még ruhájának a színe is szomorú,
komor. Japáni öreg asszonyokon ugyanis nyoma sincs azoknak a
harmonikusan tarka színeknek, a melyekben a fiatalok valósággal
dúskálkodnak. Az ő ruhájának a színe rideg és egyhangú, mint a
milyen az egész élete, attól kezdve, hogy elhagyta a fészket — a
szülői házat — egészen addig, a míg az ő fia is megnősül és
asszonyt hoz a házhoz. Ekkor föléled a hamvaiból és lesz belőle
— nem Phönix madár, hanem — sárkány.
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Mint valamely kiváló színdarab kimagasló jelenetei vagy
valamely dalmű legfülbemászóbb dallamai legtovábbra maradnak
meg emlékezetünkben, úgy vagyok én Japánországra vonatko-
zólag Kiotóval és a vele kapcsolatos kirándulással Nárába. Ha itt-
ott megvillan emlékezetemben a Japánországban nyert benyo-
mások óriási halmaza, az emlékek csoportozatából ez a két csúcs
emelkedik ki legmagasabbra: Kioto és Nárá. A mit a japániak
ősrégi kultúrája, hangyaszorgalma, műízlése, tudománya, vallás-
kultusza hosszú évszázadokon keresztül felhalmozott és megtartott,,
annak jelentékeny részét megtaláljuk Kiotóban, a mely emberi
alkotásokhoz a természet, a földrajzi fekvés, a geológiai alakulat
gyönyörűséges keretet adott.

Három neve is van ennek a buddhaáldotta szép városnak.
Kiotónak nevezik a khinai írásjegyek szerint; Mijákónak, ha az
iménti írásjegyet japánul olvassák. Mind kettőnek az értelme ugyanaz:
uralkodói székhely. A harmadik neve Szaikio, vagyis nyugati főváros,
ellentétben a mai fővárossal, Tokióval, a keleti fővárossal. 1868-ig
ugyanis Kioto volt az ország fővárosa és a Mikádó székhelye.
Azonidőbeli jelentőségéből igen sokat veszített, a mennyiben ma
alig van háromszázezer lakosa és a város régi területének alig a
harmada áll fenn. Hogy ebben nagy része volt a gyakori tűzvésznek,
az a japáni építkezés módszeréből meg a Japánországban gyakori
földrengésekből kifolyólag, természetes. Az utczák teljesen új keletűek;
egyenesek, hosszúak, egymást derékszög alatt keresztezik. Hogy
páratlanul tiszták, azt megemlíteni felesleges. A város részleges
újjáalakulása meglátszik azon, hogy igen sok az emeletes ház.
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Kiotót kivéve, Japánországnak egyetlen városában sem fordul elő,
hogy a két-három emeletes faházak egész utczákat alkotnak. Leg-
szebb része a városon végig folyó Kamogává két partja, a melyeken
a forgalom európai világváros utczájáéhoz hasonló. A Mijákó hotel,
a melyben laktam, abban a városrészben van, a mely fekvésére
nézve teljesen azonos a mi Budánkkal s a legkedvezőbb pont a
kilátásra. A dombon épült hotel verandájáról elragadó kilátás nyílik
az egész városra meg a környékére. Körös-körül szép formájú,
viruló zölddel bevont halmok veszik körül a csaknem körkörös
síkságot, a melynek közepén Kioto fekszik. A széles Kamogávának
számos apró mellékfolyója mint ezüst csíkok metszik a színben
és alakulatban egyaránt szép síkságot. A hatalmas sicomorák
lombjai közül érdekes ellentétben emelkednek ki a régi Japán jellem-
zetes épületeinek -— templomok, pagodák, tórik, (diadal ívek) és
síremlékek — szomszédságában az új Japánország alkotásai: a
gyárkémények, a villamos ívlámpák, az egyetemi épület, a villamos
erőre berendezett gyártelepek. Legkiválóbb épülete a Gósó, a császári
palota a város északi részében. Hogy ez a monstruózus, óriási épület
császári kastély lenne, azt kívülről semmi sem mutatja. Nincs
tornya, nincs díszítése, nincs pompája; csak óriási területen fekvő,
sok pavillonra osztott épület-tömb. A kastélyba való belépés ugyan
bárkinek meg van engedve, de a szerény külső — meg az idő
rövidsége — nem ingerelt az időt rabló megszemlélésre. A kastély
körül fekvő gyönyörű park határozottan császáriabb benyomást tett,
mint a kastély. Érdekesebb és külsőjében pompásabb a Nidzsó-
kastély, a melyben annak idején a shogun — a fejedelem — lakott,
ha Jedóból Mijákóba — Tokióból Kiotóba — jött, a Mikádó láto-
gatására. A kastélyt ugyanaz a Tokugává-dinasztiabeli shogun,
Jejásu építtette, a kinek a sírját Nikkóban meglátogatni minden
turista kötelességének tekinti. (Mi is meglátogattuk.)

A látványosságok főattracciója, mint Japánországban majdnem
mindenütt — természetesen Kiotóban is, a templom, a melyből
nem kevesebb, mint ezer áll a látogatók meg az ájtatoskodók rendel-
kezésére. Ezekből csaknem kilenczszáz a buddhisták különböző
sectáié. Az ezer közül csak egyet látogatunk meg, a Higasi-
Hongvándzsit, mint Japánország legnagyobb templomát. A templom
egészen új, alig néhány esztendős. A régi ugyanis 1864-ben leégett.
Ekkor megindult az országban a nagyszabású gyűjtés és adakozás,
pénzben, anyagban, felszerelésben és díszítő munkákban. Harmincz
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évvel később az óriási templom már fel volt építve régi pompá-
jában, a réginek hű utánzatában. Csak készpénzben 25 millió jen
— mintegy hatvan millió korona — gyűlt be erre a czélra; az
ajándékozott anyag és díszítő munka mintegy 15 millió jen értékű
volt. A berendezése nagyjában ugyanaz, mint Japánország legtöbb
templomáé. A Higasi-Hongvándzsi az eddig látottaktól csak nagy-
ságra és fényűzésre nézve tér el. A mintegy száz oszlopon nyugvó
főcsarnok hetven méter hosszú, hatvan méter széles és harmincz-
egy méter magas. Az óriási csarnok oszlopai Japánnak legdrágább
fájából vannak faragva, a díszítő művészek az ország legkiválóbbjai
voltak; az oltárok, szekrények bámulatra méltó aranylakkal vannak
bevonva. Impozáns a templom előtti szökőkút, a melynek harmincz
méternél magasabb vízsugara a Kiotótól tizenegy kilométerre fekvő
Biva-tóból ered.

Kuriózum kedvéért még egy templomot tekintünk meg: a
Zándzsu-zángendo templomot, az „ezer kezű kegy istennőjének",
Kvánnonnak templomát, a melyben kereken 33.333 képe van meg
a jóságos és népszerű istennőnek. A hosszú csarnokban 1001
aranyozott figurában ismétlődik Kvánnön alakja. Valamennyi szobor-
nak sok keze van és dicskoszorúja; a kezekből meg a dicskoszo-
rúkból számos apró fej nyúlik ki, a melyek együtt 33.333 fejet
tesznek ki. Az 1001 alak között nincs egyetlen egy sem, a melyik a
másikhoz hasonlítana, sem állásban, sem kéztartásban. Hogy milyen
bizarr és exotikus — sőt nem szép — ez a furcsa szobor, az
képzelhető.

Szórakoztatóbb és kellemesebb látványt nyújt az a sok
gyönyörűséges bazár, a mely a templomokhoz vezető utakon látható.
Itt vannak ugyanis Kioto — sőt egész Japánország — leghíresebb
művészeinek a kereskedőknél elhelyezett művei közszemlére, de
még inkább megvételre kiállítva. A nagy számban kiállított mű-
tárgyak művészeti érdkességétől eltekintve, az üzletek is valóságos
látványosság számba mehetnek. Óriási nagy termek azok, a melyek-
ben gyönyörű szőnyegek borítják a padmalyt és tömve vannak
Japán iparművészetének legremekebb czikkeivel. Japán legszebb
cloisonneje, porczellánja, bronzművei, hímzései Kiotóban találhatók,,
a templomok körüli bazárokban.
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A kiotói egyetem tekintélyben talán fölötte áll a tokiói egye-
temnek. Számos tanára van a különböző fakultásokon, a kiknek,
neve tudományos kutatásuk révén Európában is ismeretes. Miután
éppen a szünidők alatt tartózkodtam Kiotóban, az előadások már
szüneteltek és így az observatóriumon kívül csak az egyetemi kór-
házat látogathattam meg. A kórházi fegyelem kevésbbé szigorú,,
mint az európai kórházak fegyelme. Valamennyi beteg pipázik; a
kis szekrények tele vannak mindenféle elemózsiával, édességgel, a
melyet a látogatók hoznak be. A nagyszámú betegnek rendel-
kezésére álló orvosok és orvosnők száma is jelentékeny. Saját-
ságos benyomást kelt mind a kettő; az idegen bámul hogy
hogyan lehet betegek kezelését ilyen fiatal — fiúkra bízni. Az.
orvosok ugyanis olyan apró termetűek és olyan fiatalos arczúak,
hogy átlag- tizennyolcz - tizenkilencz éves fiatalemberek benyomását
teszik. Pedig legalább is 30 - 33 évesek. Az orvosnő, fehér zubbo-
nyában, aranykeretű szemüveggel az orrán, az eredeti japán frizu-
rával, kezében valamely karakterisztikus orvosi műszerrel, vagy a
mint éppen „steril gaze"-et gyömöszöl az előtte guggoló beteg;
valamelyik csontüregébe, értelmes és érdekes nő benyomását kelti.
Társalogni azonban nagyon nehéz volt a japáni kollégákkal és.
kolléganőkkel. Jóllehet valamennyi művelt japáni beszél egy-két
idegen nyelvet — többnyire az angolt vagy a németet — a velük
folytatott társalgás mégis nagyon megerőltető. A kiejtésük okozza
ezt. Olyan apróra törik-zúzzák az idegen beszédet és olyan halkan
sziszegve ejtik ki, hogy annak legnagyobb része értelmetlen marad.
És ugyanazok az emberek ezeket a nyelveket írásban hibátlanul
kezelik.

Szórakozás tekintetében Kioto sokkal többet nyújt, mint Japán-
országnak bármely más városa, beleértve a fővárost is. Az esti
séta Kioto előkelő utczáin, főleg a Kamogává partjain, érdekes
és nagy mértékben szórakoztató. Az utczák közönségén meglátszik,
hogy a japáni társadalom színe-java még most is a régi fővárosban
és annak környékén él. Sehol sem láttam Japánországban szebb
arczú nőket, jobban öltözött férfiakat és bajosabb gyermekeket,,
mint Kiotóban az esti séták alkalmával. A teaházak, a melyek a
Kamogává két partján majdnem olyan számosak — de csak aiány-
lag — mint nálunk a kávéházak, két-három emeletesek. Óriási
ívlámpáik pompásan megvilágítják az utczákat, a melyeken való-
sággal nyüzsög a sétáló közönség és a mely utczák túlnyomóan
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mulatóhelyek és látványosságok utczái; színházak, circusok, akro-
baták és „mozik" egymást követik.

Egy alkalommal a Mijákó szálló tulajdonosa gésa-estét rende-
zett vendégei számára a Kamogává-parti teaházak egyik legelőke-
lőbbjében. A csoportokban való megjelenés sokkal olcsóbbá teszi a
mulatságot, mert csak egy-két ember számára a gésa-mulatság igen
költséges lenne. A gésák ugyanis nem úgy lépnek föl. mint a mi
művészeink és művésznőink a mi mulatóhelyeinken, a melyekben
száz meg száz embernek nyilvánosan énekelnek és tánczolnak,
hanem csak kisebb társaságnak; akár egy-két személynek. De min-
dig meghívásra. Nem ők várnak arra, hogy közönség jöjjön, hanem
akkor jönnek, ha a közönség hivatja őket.

Mielőtt végignéznők az előadást, előbb pár szót a gésákról.
Mint sok tekintetben Japánországról, a gésákról is nagyon

téves véleményt táplálnak az emberek. A gésa szó említésekor
az emberek gyanakodva mosolyognak és meglátszik rajtok, hogy
egészen más valamit értenek a gésa fogalom alatt. Pedig a gésa
igen tiszteletreméltó művésznő; csak művésznő és semmi más.
A gésa ugyanaz, ami nálunk például a kifogástalan hírnevű prima-
donna. — A gésa meg a primadonna között azonban van némi
különbség. így például a gésa valóban és igazán művésznő: a
zenés gésa tud muzsikálni, az énekes gésa tud énekelni, a tánczoló
gésa pedig tud tánczolni. Meglátszik rajtuk, hogy komoly tanulás,
kitartó szorgalom és becsületes törekvés gyümölcse az, a mivel a
közönséget gyönyörködtetik és nem szorítkoznak arra, hogy csupán
bájaik fitogtatásával, dévaj pajkoskodásuknak ízléstelen szertelensé-
geivel erőszakolják ki túltengődött hiúságuknak és tetszésvágyuknak
a bámulatot és hódoló elismerést. Ennek folytán önérzetesek, de
szerények és illedelmesek.

A gésák már gyermekkorukban kezdik meg az előkészületet
pályájukra. Többnyire szegény szülők adják elevenebb és szépen
fejlődött lánygyermekeiket a gésaneveléssel foglalkozó impresárió-
nak vagy a „Gésa-akadémiára". Úgy a magánvállalkozó, mint az
akadémia a japáni felfogás szerinti legjobb nevelésben részesíti a
fiatal növendéket. Megtanítják a növendéket mindarra, a mit a japáni
társadalom a nő a legmagasabb fokú műveltsége alatt ért. A gésák
kiművelésében azonban természetesen a zene, ének és táncz játsza
a főszerepet, de csak miután a növendék az alapműveltségen, a
theoretikus tantárgyakon, már túl van. Illemtan igen fontos tárgy a
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japáni nőnevelésben. Az öltözködés, ülés, járás, bókolás, üdvözlés,
evés, felszolgálás — mind nehéz tanulmány, a mely a jótársaság-
hoz tartozó nő számára a nevelésben nemcsak fontos, de elmarad-
hatatlan tényező. Nos, ezekben a gésa nemcsak elsőrendű művésznő,
hanem valóságos tanár, a kiket előkelő családok hívnak meg, hogy
leányaikat ezekben a művészetekben oktassák. Ebből is látható,
hogy a gésa a társadalomnak általánosan tisztelt tagja. Hogy mint
művésznők is érdemesek jó hírnevükre és közkedveltségük indokolt,
.azt mindjárt meglátjuk.

Mintegy húszan lehettünk Mijákó hotelból jövő vendégek, a
kik az említett • csajában — a teaházban — helyet foglaltunk. Az
illem követelményeinek megfelelően — a mi a legalsóbbrendű
japáni ember házára, is kötelező — czipőinket letettük a küszöbön,
illetőleg a küszöbön váró bájos kis muzumék húzták le a czipőin-
ket. Odafenn a teremben, a hol a tulajdonosnő kíséretében ugyan-
csak bájos kis nészánok fogadtak bennünket mélységes hajlongá-
sokkal, mosolylyal és üdvözlő frázisokkal, a finom gyékényen
>nyugvó selyempárnákon foglaltunk helyet. A terem villamos fény-
myel volt világítva, fejünk fölött pedig zajtalanul forgott a villamos
legyező-készülék. Azt az időt, a míg a megrendelt gésák meg-
jelentek, vacsorázással töltöttük ki. Mintegy hat-nyolcz fiatal pin-
czérnő szolgálta fel a vacsorát: különböző módon elkészített halakat,
rákot, angolnát, osztrigát, rizst különféle mártásokkal, süteményeket,
•édességeket, gyümölcsöket és szeszes italokat. Szakin kívül japáni
sört és franczia pezsgőt. Remekművű lakktálczákon és porczellán-
•edényekben rakták az ételeket az alacsony lakkzsámolyokra. Ezüst-
íiyelű elefántcsont-pálczikákat kaptunk kés és villa helyett és művé-
•sziesen festett porczellán-kanálkákat.

Megérkeztek a gésák. Hat zenésznő, nyolcz tánczosnő és négy
énekesnő. Mind a tizennyolcz nő megérdemelte a „bájos és fiatal''
jelzőt. A legidősebb talán huszonhárom éves lehetett, a legfiatalabbak
16—17 évesek voltak. Gyönyörűen voltak öltözve; a nehéz selyem-

szövetek a legfantasztikusabb színösszetételeket mutatták, de szokat-
lanságuk és rikító voltuk ellenére harmonikus benyomást tettek.
Frizurájukon meglátszott, hogy órákig tartó munkának a mester-
műve; az arczuk kifestése szintén művészi, habár az európai fel-
fogás szerint rendkívül túlzott. A zenekar tagjai a háttérben térdre
•ereszkedtek és hangolták a hangszereiket: cziterát, gitárt, egy hegedű
.alakú hangszert és a kis dobot. Előbb énekszám következett. Csak
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szólóban énekelnek, karének nem szokásos. Míg az énekesnő énekelt,
.addig a többiek a földre guggolva négyszöget formáltak körülötte.
Csendesen és nyugodtan ültek. Egyikök sem igyekezett előbbre
tolongani vagy a figyelmet minden áron magára vonni. Az ének
tipikusan japáni dalmű volt. Volt benne dallam, de nekünk szokat-
lanságánál fogva érthetetlen. Az éneklés módja is lényegesen eltér
a miénktől: kényeskedő, affektáló és fisztulázó; azaz, mi annak
tarthattuk volna, ha nem lettünk volna meggyőződve, hogy a mit
ez a művésznő produkál, az valóban tudás és művészet; persze
japáni felfogás szerinti művészet. Tudtuk, hogy a japáni gésa nem
a lábaival énekel, mint az európai operett-primadonna, a tánczosnő
pedig nem szertelen, frivol és indeczens ugrándozással akar hatni,
hanem — a mint az éppen fellépő tánczosnő megmutatta —
komoly, méltóságteljes vagy graciósus taglejtésekkel. Keze — ez
a bámulatosán gondozott és gyönyörűen formált, hosszú, vékony
ujjú kezecske — meg a szépidomú kar nem handabandázik,
hanem az arczjátékkal meg a szem kifejezésével harmóniában,
kifejez valamit. Hogy mi nem értjük meg, arról ő nem tehet.
Mi vagyunk a hibásak; mért nem értjük a japáni fisiognomiát?
A tánczmozdulatok meg a zene a legszebb harmóniában folynak
le. A lassú, méltóságteljes bevezetés, a melyhez a kisdob adja meg
a ritmust, később átmegy elevenebb, élénkebb tánczba. A gyönyörű
selyemruha suhog és redőkbe omlik, a mi által a tánczosnő idomai
jobban kitűnnek. Kár. Nagyon meglátszik szegénykéken, hogy a
különben olyan kellemes benyomást keltő japáni nők testalkatra
nézve éppenséggel nem elsőrendű teremtmények. Idomaik soványak,
fejletlenek, aránytalanok. Már említettük, hogy Juno vagy Venus
modell nem lehetne egy japáni nő sem.

Szünet közben meghívtuk őket magunk közé társalogni. Az
előkelő úrnő gracziozus kedvességével tettek eleget kérésünknek.
Láttuk rajtuk, hogy a meghívást éppenséggel nem tartják különös
megtiszteltetésnek, de viszont egy szemernyivel nem lépték túl
eddig tanúsított legnagyobb fokban illedelmes, és tiszteletet követelő
modorukat.

Szünet alatt észrevettük, hogy a szomszéd teremben szintén
tánczolnak és énekelnek. Fiatal japáni urak mulattak oda át. —
A japáni fiatalság életében a teaház meg a gésa jelentékeny sze- 1
repet játszik. Egyenesen rá van utalva a teaházra meg a gésákra,
ha mulatni vagy szórakozni akar. Idegen fiatal embert a japáni
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családok nem fogadnak. Sem látogatónak, sem vendégül. Az idegen
fiatal ember tehát nem köthet ismeretséget fiatal lányokkal, sem
idegen asszonyokkal; udvarlás, flirtelés meg a többi ki van zárva.
Teaestély, zsur, szoáré, bál teljesen ismeretlen intézmény. Mulatni
azonban még is akar a fiatal japáni; hiszen azért fiatal. Elmegyen
tehát a teaházba és ott mulat. A társaság, a melyet ott talál, hatá-
rozottan jobb és előnyösebb, mint az európai kávéházak, orfeumok
és kabaretek társasága. A mulatság ritkán fajul el oly módon, a
hogy az Európában általános szokás. Duhajkodás, dorbézolás, durva
beszéd és kurjongatás teljesen ismeretlen egész Japánországban. És
ha a japáni fiatal ember társalgás közben arra a vakmerőségre vete-
mednék, hogy úgy beszéljen a japáni csáják gésáival, nészánjaival,
vagy muzumeivel, a milyen modorban a mi fiataljaink a mi fele-
ségeinkkel meg lányainkkal beszélnek a szalonjainkban, akkor azt
a japáni fiatal embert kulikkal dobatnák ki a teaházból és bizony
a tarkójához ütögetnék a saját faczipőit. A japáni erkölcs és a
japáni család élete ugyanis tiszta, mint az a ház, a melyben lakik,
vagy az a tükör, a mely a shinto templomok oltárán fekszik, mint
jelvénye a japáni tiszta erkölcsnek. Igaz, hogy egy s más tekin-
tetben az ő erkölcsi felfogásuk és családi életük — illetőleg a férj
és feleség közötti viszony — eltér a mi felfogásunktól, a mi ethi-
kánktól s ez az eltérés — látszólag — az ő hátrányukra dől el;
de valójában az ő felfogásuk és az ő berendezésük a helyesebb, a
tisztább, mert reálisabb és emberibb. • • , -•;•.

Hát a japániak híres meztelensége? fogják némelyek kérdezni.
Az a tény, hogy a japániak a meztelenséget nem szégyenlik,

az nem ejt csorbát az ő erkölcsösségi felfogásukon. Ez nemzeti
szokás, a mely tehát általános és így nem szégyenletes. De mondjuk
azonban, hogy: „mégis csak furcsa az, hogy a meztelenséget nem
restellik". És ekkor állítsuk ezzel szembe a mi „meztelenségeinket" :
a hónaljig kivágott báliruhákat, a szorosan testhez tapadó szok-
nyákat, a melyeket bokán felül emel minden jóravaló — bokájának
szépségéről és formás voltáról meggyőződött — nő, a mint pár
csepp eső esik; a serdülő lányaink rövid ruháját, ,a mely alól túl-
ságosan sok látszik ki a fejlett lábszárakból (mert hiszen csak ebben az
esetben olyan rövid a szoknya); a magas sarkú, kokett czipőjüket,
meg a kihívóan széles „máslit" kaczérul félrecsapott kalapjukon.
Hát a sok meztelenség a társalgásainkban?, — És a színházaink
merőben frivol temérdek meztelensége, a mely azonban nem olyan
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önkénytelen és öntudatlanul naiv, mint a japániak meztelensége,
hanem raffinériával kiszámított, szándékolt és azonkívül haszon-
lesésre alapított. Hát a színházaink, kabareteink darabjai nem csupa
merő meztelenségek?

Hát az ideiglenes házasság? Talán az is valami erkölcsös
intézmény? Igenis, erkölcsös volt, a meddig tisztán japáni intéz-
mény maradt és a letelepülő idegenek szintén nem házasodhattak
temporálisan. Az európainak más irányban fejlett ethikája által
eldurvult a sajátszerű nemzeti intézmény; olyan mértékben, hogy
mintegy tíz-tizennégy évvel ezelőtt a temporalis házasságot be is
szüntették. Kár. A Japánban élő idegenek el vannak ragadtatva
hűséges kis — ideiglenes feleségeiktől. Erkölcsös életű, józan fel-
fogású, gondos és takaros kis feleségeknek mondják őket. Hűsé-
gesek, mintha templomban és polgármester előtt esküdtek volna
hűséget az „uruknak". A Pierre Loti „Madame Chrysanthéme"-je,
ez a kezdetben émelygősen szentimentális és a végén durva, frivol
cinismus, éppenséggel nem jellemző a temporalis japáni feleségre;
a „Pillangó kisasszony" históriája közelebb áll hozzá.

A japáni társadalom, az intéző hatóságok — no meg a rend-
őrség — a legmesszebb menő módon gondoskodnak a társadalom
és a család tisztaságáról. Ebben a törekvésükben tisztán tartják
még az — utczákat is.

Az Európában megszokott utczai női alakok teljesen kizárt alakok
Japán utczáiról. Az erkölcsileg mindenkor gyengébb lábon álló nagy
városokban éppen úgy, minta falvakban. A társadalomnak azon tagjait,
a melyeknek védelméről és testi épségéről a rendőrség gondoskodik,
a japáni városokban a központtól, sőt az egész várostól nagyon
messze fekvő külön városrészben helyezik el, a hol teljesen egymás
között élnek, távol az általános forgalomtól, akár mint a fentebb
említett leprabetegek, a poklosok. Az észszerű berendezésnek
kettős czélja van. Az első az, hogy a pillanatnyi felhevülésben
levő embernek -igen hosszú utat kell megtennie, a míg ebbe az
elkülönített városrészbe eljut, a mely néha csak egy-két utczából
áll. Időbe is kerül, meg pénzbe is, tehát az illető meggondolja a
dolgot. Vagy esik az eső, vagy nagyon hideg van, vagy nincs
ideje. A dolgot tehát megfontolja és közbe a pillanatnyi felhevülés
elmúlik és beáll a kötelességérzet józan gondolata. A látogatás tehát
legalább ezen alkalommal elmarad. Másik czélja és előnye — és
ez a fontosabbik — az, hogy az iskolába járó vagy az utczán
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dolga után járó serdülő ifjúnak vagy leánynak a rendőrség gon-
doskodását élvező nő nem botlik minduntalan az útjába és ennek
folytán ezek nem jutnak abba a helyzetbe, hogy tűnődjenek annak
az ismeretlen, de feltűnő lénynek foglalkozása felett, a melyet nem
ismernek ugyan, de mindketten sejtenek.

A kiotói, tokiói és jokahamai joshivárák — a hogyan az
elkülönített városrészeket nevezik — valóságos önálló kis városok.
A tokiói joshivárában mintegy 10—15 ezer ilyen nő lakik, a kiket
„szabadalmazott hetaeráknak" nevez az emberséges és illedelmes
japáni hatóság.

A két-háromemeletes nyitott verandájú és temérdek lampion-
nal — meg villamos ívlámpákkal — megvilágított házak és hosszú,
széles utczák, meg az utczán hömpölygő népség páratlan látványt
nyújtanak. Minden ház földszintjén széles és hosszú, nyitott veranda
van, a mely előtt alacsony rács van, a rács mögötti emelvényen
ülnek a kiállított hetaerák; tíz, húsz, harmincz, egy-egy ház emel-
vényén. Minden verandán más és más színű ruházatot — unifor-
mist viselnek az ott ülők. A ruha szabása eltér valamivel a polgár-
nők kimonójának szabásától, de a ruházat színe és díszítése rend-
kívül élénk, csaknem fantasztikus. Minden lány előtt kis asztalka áll,
ezen tea, pipa, kis tükör és a festőkészülék, hogy az arcz állandóan
üde színben tartassék és a bizarr frizura alkotásán hiba ne essék.
Minden asztalka előtt bádogból kivágott szám, japáni és arabs jegyek-
kel: a kiállított nő numerusa. A nők a legilledelmesebb módon
ülnek kis asztalkáik előtt és deczens hangon válaszolnak a rácson
keresztül esetleg hozzájok intézett kérdésekre. — Az esti órákban
hemzseg a temérdek járó-kelő az utczákon a rácsok előtt. A Japánba
vetődő idegenek — férfiak és nők — ritkán mulasztják el az alkal-
mat, hogy futólagos ismeretséget ne kössenek az eredeti látvá-
nyossággal, a mely nemcsak ritkítja párját, hanem Japánországon
kívül határozottan sehol a világon elő nem fordul.

A Kiotóban tartózkodó idegennek egyik elmulaszthatatlan köte-
lessége a közelben fekvő Biva-tó meglátogatása. Ez majdnem olyan
elmaradhatatlan kirándulás Kiotóból, mint a kirándulás Tokióból
Nikkoba meg a Csuzendzsi-tóhoz. A Biva-tó egyike a legnagyob-
baknak Japánországban, a környéke pedig látványosságra nézve a
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legérdekesebbek közé tartozik. Riksán másfél óra alatt értük el Ocsut,
a Kiotóhoz legközelebb fekvő városkát a tó partján. Ocsu nevét
emlékezetessé tette a benne 1891-ben lezajlott esemény, a melynek
a jelenlegi orosz czár volt a passzivus hőse. Itt történt ugyanis
az az eset, hogy az orosz czárt, az akkori trónörököst, Japán-
országban való tartózkodása alkalmával a kíséretébe beosztott japáni
testőrök egyike megtámadta, kardjával megsebesítette és a trón-
örököst kísérő György, görög trónörökös közbelépése nélkül meg-
ölte volna. A támadás oka — állítólag — az volt, hogy a vallásilag
fanatikus japáni testőrt a végletekig fölháborította az orosz trón-
örökösnek az egyik templomban tanúsított pietástalan magaviselete.

A Miidere-templom a Biva-tó környékének egyik látványossága,
a melyről azonban a mi kiránduló csapatunk lemondott és e helyett
ellátogattunk az Ocsutól félórányira eső Isijamedarához, a „Gránit-
hegy klastromához", a japániak egyik szent búcsújáró helyéhez.
Kiváló felszerelései közé tartoznak az „imádkozó kerekek" —
csapon nyugvó, forgatható hengerek — a melyeknek egy kis ösz-
szegért megengedett forgatása egyenértékű az imádkozással és
azonkívül „jósló czédulákat" dob ki magából forgás közben. Nekem
azt jósolta, hogy „igen rossz sors" vár reám, a mit — tekintettel
elég bőkezű adományomra — igazán nem érdemeltem meg a
gosorgurumától, a forogva imádkozó keréktől.

Binzuru Isten határozottan- kegyesebb a hozzá fordulókhoz.
Binzuru Isten ugyanis — a betegségek gyógyítója — kinyújtott
lábbal ül, hogy a betegek hozzádörzsölhessék beteg testrészeiket.
Falába már fényesre van csiszolva és koptatva a temérdek dör-
zsöléstől. Ocsuból kis gőzhajón rándultunk át a közeli Kárázákiba,
Japán legterjedelmesebb fatörzsének megtekintésére. A szikomóra
törzse ugyanis tizenkét méter átfogatú; harmincz méter magasság-
ban kezdődő koronáját 380 vízszintesen elálló hatalmas ág alkotja,
a melyeknek a kerülete mintegy 100 méter. Hogy a vízszintesen
álló hatalmas ágak le ne törjenek, oszlopokkal támogatják.

A hatalmas, vén fát beczézgető gyöngédséggel védik a pusz-
tulás és kihalás ellen. A fa tetejére fedelet építettek, hogy védjék
a sok esőtől, villámtól. A kéreg repedéseit fiastromokkal kötözik
be és hogy előtte kis — templom áll meg „tori", az természetes.

Kávázákiból Ocsuba riksán tértünk vissza, miközben a riksát
húzó fiatal fiúk versenyt rendeztek maguk között. (Tekintettel a
távolságra, két kuli volt minden riksába befogva, tandem módjára.)
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A fiúk valósággal száguldottak az asztalsimaságú, keskeny ország-
úton. Bámulatosán kitartók ezek a riksa kulik. Percznyi pihenés
nélkül tették meg a hat kilométer hosszú utat. A verseny érde-
kességét nagy mértékben fokozta a körülöttünk elterülő tájék gyö-
nyörű sceneriája. Balfelől a szép, zöldvizű Biva-tó, a melybe mélyen
nyúlnak be a partról a nagyon kezdetleges módon épített, de teljes
biztonságot nyújtó, hosszú kikötőhidak. Jobbfelől pedig a Kiotót
köralakban bezáró Hiagosijámá hegyek szép formájú halmai és hegy-
csúcsai.

Ocsuban közvetlen a tó partján fekszik néhány barátságos kül-
sejű vendéglő, helyesebben teaház. Egy ilyennek a verandáján,
illetőleg a gyékényére tett selyempárnáin, pihentük ki azt a nehéz
fáradságot, a melyet a kulijaink idehozatalunkban kifejtettek. Ők
maguk odalenn, a földszinten szívták apró pipáikat s itták hozzá
a kesernyés ízű zöld teát. Felséges kilátásban gyönyörködtünk a
verandáról. A tó keleti partját ugyanolyan gyönyörű halmok szegé-
lyezik, mint a milyen viruló zöldek a Kiotó körüli Higosijámá-hegy
halmai. Gőzcsónakok, vitorlás bárkák és evezős csónakok sűrűn
közlekednek a tavon, mutatván, hogy milyen sűrű a lakosság a tó
körül és hogy milyen élénk a körülötte fekvő helységek között a
forgalom.

Legérdekesebb része a biva-tavi kirándulásnak a hazatérés
Kiotóba. Hazafelé ugyanis nem azon az úton jöttünk, mint a
melyiken mentünk, hanem a Biva-csatornán. Ez a csatorna a vízi
művekben a különben is páratlanul gazdag Japánországban a leg-
szellemesebb vízimű, de egyszersmind élénken világítja meg, hogy
milyen szerencsés eredménynyel érvényesül ebben a praktikus fel-
fogású országban a tudomány és a genialitás. 1885-ben ugyanis,
a még akkor nagyon fiatal kiotói politechnikumnak egyik növen-
déke, Tánábe Szakuro, dissertációjában egy tervet dolgozott föl,
hogy miképpen lehetne a Biva-tó számos lefolyásának egyikét Kiotó-
ban érvényesíteni. A terv olyan praktikusnak ígérkezett, hogy a
politechnikum azonnal benyújtotta azt a kormánynak, a kormány
pedig azonnal megszavazta a terv megvalósításához szükséges
másfél millió jent és megbízta a fiatal mérnököt a munka végre-
hajtásával. Ezen terv értelmében a Biva-tó környéke és Kiotó közötti
teherárú- és személyforgalom jelentékenyen megrövidíttetett és
rendkívül olcsóvá tétetett.

Ezen a csatornán jöttünk haza Ocsuból Kiotóba. A Biva-tó
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ugyanis magasabban fekszik, mint Kioto; a Kioto felé vivő lefo-
lyását zsilipekkel szabályozták. Közvetlenül a zsilipek után három
kilométer hosszú, alacsony alagút alatt haladtunk el, a mely alagút
a Hieizan-hegynek egyik nyúlványát fúrja keresztül. A csónakot
minden motor hiányában maga az áramlás hajtja lefelé; a felfelé
jövők pedig — a melyek Kiotóból jönnek a Biva-tóhoz, az alagút
falába erősített kötelekbe kapaszkodnak. Mintegy húsz perczig tart
az út a tunnel alatt, a mely koromsötét. A rendkívül alacsony alagút

A MŰKERTÉSZET TERMÉKE.

bolthajtása alatt mennydörgésként hangzik a felfelé jövő csónakok
munkásainak éneklése, a melylyel a kötélbe való kapaszkodáshoz
adják meg a taktust. A mint az alagútból kiérünk, hirtelen tárul
fel előttünk a szokásos gyönyörű japáni tájkép. Miután a csatorna
magasan fent, a hegy oldalába van vágva, az alattunk elterülő
völgy egész mélységében tárul fel. A lefolyás esése magától viszi a
csónakot és mi, csónakban ülők, hasonlíthatatlan szépségű grandiózus
panoráma előtt siklunk tova. Csakhamar egy másik alagút követ-
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kezik és közvetlen a város előtt a harmadik. Miután azonban a
csatorna vége még mintegy negyven méterrel magasabban fekszik,
mint az alatta fekvő város, ennélfogva a csatorna vége meg a városon
végigfolyó Kamogává között úgy hozták létre az összeköttetést,
hogy egy sík lejtő sínjeire csúsztatják a hajót, a mely siklón a
csatornából — illetőleg a Biva-tóból — jövő hajót drótkötelekkel
lebocsátják a folyóba, a folyóból jövőket viszont felvontatják a
csatornába. Nos, és mi történik a csatorna vizével, a Biva-tó lefo-
lyásával ? Hát ez éppen a geniális az egész csatorna-tervezeten.
A csatornát ugyanis két hatalmas vas csövön levezetik a hegy tövé-
ben fekvő város — elektromos telepeihez, a melyeknek a motorait
a csatornából lezuhanó víz hajtja, a motorok viszont hajtják azokat
a gépeket, a melyek fel- s lecsúsztatják a siklón közlekedő hajókat,
másrészt pedig elvégzik az egész város villamos-világítását, a közúti
kocsik közlekedését meg' a kiotói gyárak üzemét, sőt öntözik az
egész völgy rizstermelését.

Mindezen rendkívüli praktikus dolgoknak a fiatal japáni mérnök-
jelölt dissertációja volt a megteremtője. - : ;
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Nárá alig másfélórai távolságra esik Kiotótól. Felesleges meg-
említeni, hogy ez a rövid út is sok olyan képet nyújt, a mely a
megszokás ellenére is képes a figyelmet lebilincselni.

Forrón sütött a nap, a mikor délben megérkeztem Nárá állo-
másra. A magasan fekvő város a közepes nagyságú japáni városok
szokott típusa: egyenes, hosszú és keskeny utczák, apró házakkal;
végtelen tisztaság, nagy csend, a melyekben csak a járókelők
faczipőjének kopogó klip-klop, klip-klop-ja hallatszik és temérdek
gyerek, a kik kíváncsiságtól ragyogó szemekkel, nedves orral, lobo-
gós ujjú kimonókban futnak egy darabig versenyt az idegent szál-
lító riksa-kulival, miközben az apróbbaknak igen sok gondot okoz
a nem az ő lábukra szabott nehéz faczipőben az egyensúlyozás.
A tikkasztó forróságban kellemesen hűs árnyat adott a szellősen
épített Kikurui-ro szálloda, a melynek küszöbén szolgálatkész muzu-
mék segítettek a czipőmet lehúzni, benn pedig a nészánok —
pinczérleányok — üde csapata meg a vendéglősné fogadott. Persze
mindannyian mély bókkal, czombsímogatással (a saját czombjukat
simogatták), „ohájó"-val és barátságos mosolylyal. Belépésemkor a
nagy étteremben egyetlen úr ült a párnákon; egy európai, a kit
két-három nészán mulattatott, a mennyiben tanították japáni mód-
szer szerint enni és japáni szavakat kiejteni. Pár perczczel később
hasonló processuson mentem én is keresztül: ettem japánul és
beszéltem japánul. Viszonzásul én is tanítottam őket — a kik
valahogyan törték az angol nyelvet — egy idegen nyelvre, mondván
nekik, hogy ezt úgy hívják: „sült hal", „darált rizskása", „fekete
mártás", stb. A kis ártatlanok vihogva dugdosták össze a fejüket
és megmagyarázták nekem, hogy ők még ezeket az angol szavakat:

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 50
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„darált rizskása", „rántott angolna" még sohasem hallották. — El
is hittem nekik.

Ebéd után útra keltem egy riksában Nárá világhírű nevezetes-
ségeinek megszemlélésére. Noha perzselően, forrón sütött a nap,
mégis útra keltem. Siettem, hogy másnap délben folytathassam az
utat Kobeba. Velem egyidejűleg indult útra az imént említett euró-
pai vendég is, a ki — mint észrevettem — kalauzt és tolmácsot
hozott magával. Megkértem, hogy tekintettel az ő tökéletesebb fel-

NÁRÁBAN.

szerelésére, engedje meg, hogy csatlakozhassam, a mit ő készsé-
gesen megengedett, s útra keltünk. Néhány perczczel később, a
mikor a gyönyörűséges kriptomeria fasorok közé jutottunk,
eszembe jutott, hogy talán mégis helyén lett volna, hogy bemu-
tatkozzam annak az idegen úrnak, a kinek a szívességét igénybe
veszem. Mulasztásom helyrehozatala végett az éppen mellet-
tem futó tolmácsnak átadtam a névjegyemet, hogy fusson vele
az előttem haladó riksában ülő úrhoz s adja át a névjegyemet.
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Angol nyelven írt névjegyem czélszerűség szempontjából így volt
kiállítva: „Dr. F. G. emeritált cs. és kir. fregattorvos". Két percz-
czel később a kezemben volt az idegen úrnak a névjegye, a mely
(magyar fordításban) így hangzott: „Dr. H . . . E . . ., angol kir.
fregattorvos". Természetes, hogy mint szűkebb körű kollégák, el
sem váltunk többé addig, a míg Nágászákiban el nem hagytuk
Japánországot. Nágászákiból ő hazament Indiába, — Calcuttában
volt a hajója, ott kapott két havi szabadságot — én pedig átmen-
tem Pekingbe.

Szerencsés véletlenből az én barátom sem volt nagy kedvelője
a régiségeknek meg a — templomoknak. Bennem pedig ezen két
tárgy irányában éppenséggel hiányzott a vonzalom, tehát hama-
rosan végeztünk velük s inkább a páratlan szépségű vidékeken
kalandoztunk. De bár merre fordultunk, az utunkba botlott egy-egy
templom. Japánban ez kikerülhetetlen; még az is, a ki a korcs-
mába — illetőleg csajába J— akar menni, az is templomba jut,
olyan nagy a számuk. .

A nárái templomok pérkja azonban a legszebb, a melyet
eddig láttunk. Óriási kriptomeriák, czedrusok, kámforfák, temérdek
virág s temérdek lepke. A bokrok mögül tuczatszámra jönnek elő a
szelíd szemű őzikék és apró termetű szarvasok. Olyan szelídek és olyan
bájosak, hogy órákon át lehet velük szórakozni. Nyugodtan hagy-
ják magukat czírógatni és simogatni s bizalommal közelednek az
emberhez, hogy a tenyeréből leszedjék a kínált lepényt vagy édes-
séget. Persze, minden bokorban, minden kőlámpánál és bronzosz-
lopnál áll egy kis kofa, fiatal leányka, a ki olcsó pénzért nagy
lepényeket árul, a melyekkel á látogatók a szelíd állatokat megkínál-
ják. Hogy mennyire az aprólékosságig gondos a japániaknak az a
törekvése, hogy az idegenforgalmat fentartsák és gyarapítsák,
mutatja ez a csekélység: az őzeknek minden őszszel letompítják a
szarvait, nehogy az idejövő idegenek valamelyikét megsértsék.

A rengeteg park közepén áll Japánnak leghíresebb sinto temp-
loma: a Kázugá-ná Mijá. Hófehérre meszelt, nehézkes, óriási épü-
let, a melyet lakkal rikító veresre festett oszlopok tartanak. A sinto
vallásúak templomát némi jártasság után könnyű megkülönböztetni
a buddhisták templomától. Amazokra nagyon jellemző az oszlopos
kapu, a melyen súlyos gerendák állanak keresztbe, továbbá a széles,
nagy bejárat. A templom csarnoka alacsony, a tetőzet pedig arány-
talanul nagy, meredek oldalú, a padmalyát pedig gyékények borít-
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ják. Az oltáron, a melyen semmi faragvány, semmi dísz, csak a
szellemeknek hozott áldozatokat helyezik el; többnyire gyümölcsöt
és virágot. A sintóisták az istenek dolgában is praktikusabbak. A
leggyakrabban látott bálvány ugyanis az ő templomaikban Binzuru,
az „egészségügyi" isten, ugyanaz, a kinek szobrát — a lekopott
és simára csiszolt kinyújtott lábakkal — már Miiderában, a Biva
tó partján, láttuk. Hogy a két vallásfelekezet — a sintó még a budd-
hista — mennyire toleráns egymással szemben, mutatja az a tény,
hogy a sinto templomokban — Buddha szobrának is adnak helyet,
de viszont a Buddha templomokban is megtartják a „Kami" szer-
tartást. A Kázugá-ná Mijá sinto templomban is akkora Buddha
szobor áll, hogy a feje felér a tetőzet alá. A bigottabb más vallá-
súak érzéseinek kímélése czéljából a nem abba a templomba való
bálványt — vagy a „Kami" szertartást — függönynyel födik. el.

A nárái Kázugá-ná Mijá állítólag az egyetlen templom, a mely-
ben a sintó szertartást még a régi eredetiségében tartják meg. A
szertartásban, a melyet a templom főcsarnokában tartanak — a
papokon kívül részt vesznek a noviciusok is, sőt leányok is, v
„templomi tánczosnők". A papok hosszú fehér selyem kimonót
viselnek, ugyanilyen övvel; a fejük simára van beretválva és olyan
forma sapka (barett) van a fejükön, a milyet a skót közkatonák
vagy az angol tüzérek hordanak. A magasabb rangú pap a fehér
kimono fölött zöld selyem kimonót visel. A szertartáshoz tartozik
a fiatal leányok táncza, a melyhez a zenét a közreműködő papok
adják. A fő hangszerek: a hárfa, a mely a földre van leterítve, a
fuvola, castagnetteszerűen csattogó falemezek, egy hosszúkás dob,
meg a gong. Valamennyi húros hangszernek sajátszerű nyaffogó
hangja van; még a dob hangja is tompa, szokatlan. A „kágurá"-t,
a templomtánczot, vagy csoportban járják a leányok vagy csak
szólóban. A fehér alsószoknya fölött bíborvörös kimonót hordanak,
fehér selyem obival, a melybe nagy virágok vannak hímezve. A
lábukon fehér harisnya, a hajukba pedig nagy, rikító színű virágok
vannak tűzve, olyformán, hogy az messze előre hajlik a hom-
lokuk fölé, a czopfjuk pedig szabadon lelóg a hátukra. Az arczuk
vastagon van behintve rizsporral, az ajkuk pedig kárminvörösre van
festve. A melyikük még jogosan tarthat igényt a „Vesztaszűz"
névre, az a frizurájába mintegy arasznyi hosszú, fehér selyemrojtot
fűz. A melyik Vesztaszűz hajából ez a rojt hiányzik, az már
csak — Veszta.
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A tánczuk rendkívül monotónus, egyhangú, de mindenesetre
ünnepélyes. Előre-hátra lépkednek, forognak, letérdepelnek, hátra-
hajolnak, mélyen bókolnak, miközben magasra feltartott kezükben
a legyezővel vagy kis csengővel játszadoznak. A templom külön-
böző részeiben magányos tánczosnők ülnek, a kik a hívők kíván-
ságára eljárnak egy vallásos tánczot, zenekíséret nélkül. A hívő
oly módon nyilvánítja a „kívánságát", hogy valamely pénzdarabot
dob a guggoló leány előtt álló perselybe.

Hogy ájtatos hívő dobta-e a pénzt a perselybe, avagy valamely
pogány idegen, az mindegy; a bedobott pénzre a leány felkel és
tánczol. Az egymagában ülő leány olyan komolyan és mereven ül,
keresztbefont karokkal, mint a viaszbáb, a melyhez viseletével, fehérre
mázolt arczával és a groteszkül előre álló nagy, vörös virágokkal
különben is nagyon hasonlít. Még a szeme sem mozdul. Nyugod-
tan, mereven és merően néz koromfekete, teljesen kifejezéstelen
szemével az őt szemlélő idegen szemébe. Az idegen a zsebébe
nyúl, pénzt vészen elő és készül azt feldobni a perselybe. A leány,
hajában a — hiányzó fehér selyemrojttal, még most is olyan
merev és mozdulatlan, hogy még a szempillája sem rezzen. A mely
pillanatban a pénz a perselybe hullott, ugyanazon pillanatban meg-
elevenedik a szobor. Felemelkedik guggoló helyzetéből, olyan nyu-
godtan, mereven és méltóságteljesen, mintha gépekkel mozgatott
báb lenne. Tánczol; azaz hajlong, forog, bókol, hátrál; a karjait
mozgatja a feje fölött; arcza-szeme eleven, kifejezésteljes. És
aztán hirtelen leereszkedik az alszáraira, azaz leül. Összehajtja
mellén a karjait és ül nyugodtan, mereven és ismét az arczába
néz az őt szemlélőnek, megint olyan merően és kifejezéstelenül,
mint a viaszbáb. A szempillája nem mozdul, az orrszárnyai nem
lihegnek. Valóságos eleven Sphynx.

A hatást, a melyet ez a tánczoló papnő létrehoz, — mert hatá-
rozottan benyomást teszen az emberre, — nem csupán atáncza hozza
létre. Lehet, hogy a japáni lelkületre — erre a nekünk olyan nagyon
sok tekintetben érthetetlenül komplikált lelki életre és érzésre — hatással
van ez a táncz, még pedig olyan irányban, a mely talán azonos a mi
vallási érzésünk emelkedettebb hangulatával, de a mi szemünkben
nem egyébb, mint sajátszerű viszonyok között, érthetetlen okokból,
furcsán öltözött, szertelenül bemázolt fiatal leánynak a korával
ellenkezésben álló, nyugodt mozdulatokkal végrehajtott testmozgása.

Vallásos áhítatra való hangulatkeltést, vagy „önmagámba való'
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térést" én bizony nem találtam benne. Sőt talán inkább azt a fehér
rojtot néztem rajta, a mely hiányzott a hajából. Tehát nem a táncz
okozta a hatást, hanem azok a sajátszerű körülmények, a melyek"
között azt végignéztem: az idegen környezet, a hatalmas sziko-
morák, czedrusok, kriptomériák; a körülöttem szimatoló őzikék;
a nagy faragott kapuk, a hatalmas kőlépcsők, a vizet okádó
óriási bronzsárkány, a templomból kihangzó monotónus dobverés,
az óriási nagy harang itt-ott felhangzó mélységes, tompán búgó
érczhangja, a melyet a kötelén vízszintesen lógó nagy gerendával
hozott valaki létre; a tízezer mértföld távolság hazulról és a —
kabócza! Igenis, a kabócza. Ez a színes, nagy bogár ugyanis
Japánországnak az egyetlen „éneklő madara". A rigó, fülemüle,
pacsirta, nem énekel Japánban; de hogy az erdő ne legyen árva,
azaz hangtalan, arról gondoskodik a kabócza. Ennek az aránylag
kis bogárnak — mindenesetre négyszer-ötször akkora, mint a mi
lólegyünk — olyan erős a csiripelése —• potrohgyűrűje oldalain
levő nyílások rezgetése folytán létrehozott hangja — hogy a csend-
ben, főképpen a japáni erdők meg a japáni templomudvarok abszo-
lutus csendjében, egy-két kilométerre elhallatszik.


