
KOBE ÉS NÁGÁSZÁKI.

Az átutazás Kobeba nem sorolható a gyönyörűségek közé.
A japáni vasutak különben sem nyerhetnék meg az első díjat
kényelem és gyorsaság szempontjából, de a Kioto—kobe-i vonal,
a melybe Nárá beleesik, a legkényelmetlenebb talán egész Japánban.
A vonatok rendesen túlzsúfoltak; a kocsik tisztasága határozottan
nem áll arányban a japániak közismert tisztaságával; sok a gyerek,
sok a batyu — a melyből a gyerekeknek szánt edény sohasem
hiányzik. — Bámulatosán viselkednek a nők a vasúton. A . mint
belépnek, rögtön felguggolnak az ablakok felé, mint a gyermekek
és olyan kíváncsian bámulnak ki, hogy laposra nyomják az ablak-
üvegen különben sem valami hegyes orrocskájukat. A mint a moz-
dony egyet sípol, idegesen dugják be a füleiket — persze már a
fütty után, — valamint az ablakokat is csak akkor csukják be
nagyon megijedve az alagút előtt, a mikor már a kocsi tele van
füsttel. De a fület bedugni a vonat sípolására meg alagút előtt az
ablakot felrántani olyan általános szokásuk, mintha talán ez is az
— illemhez tartoznék.

Kobe teljesen hidegen hagyja a turistát. Hogy Japánország
egyik legjelentékenyebb városával szemben ne tartassunk igazság-
talannak, ki kell jelentenünk, hogy csak azt a turistát hagyja hide-
gen, a ki Jokohama felől jött az országba és már végig élvezte
a japáni érdekességeket, a mikor Kobeba ér. Ellenben az az idegen,
aki Nágászákiban lép először japáni földre és Nágászáki után Kobe-t
látogatja meg, az még igen sok érdekes és feljegyzésre méltó dolgot
talál Kobeban. Élénk és mozgalmas nagy város, a melynek mintegy
300.000 lakosa a „japáni ex- és import" lebonyolításában nagy
szerepet játszik. Kobe ugyanis nemcsak a vasúti forgalomnak egyik
legfontosabb góczpontja, hanem hajózás terén is igen fontos kikötő-
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város. A város lépcsőzetesen emelkedik, a háttérben köralakúlag
végigvonuló Tárátorijámá-hegy nyúlványainak meredek oldalára és
fekvésénél fogva a tengerről — a kikötő felől nézve — festőién szép
látványt nyújt. Nagyjában azonban sablonos, középszerű. Az ide-
genforgalma egyike a legnagyobbaknak az országban. Az idegenéit
azonban jellemzi a türelmetlenség, a vágy tovább jutni innen.
Mi — a Jokohama felől jövő hajót váró idegenek, a kik az
Oriental and Occidental „Korea" hajóján terveztük az átutazást
Khinába — én Pekingbe igyekeztem — három napot töltöttünk
Kobeban. Bőséges időnk jutott tehát Kobe környezetével is meg-,
ismerkedni. Kobet akárhányszor Hiogónak is halljuk nevezni; ez
onnan ered, hogy a Miutagáva-folyó csaknem a közepén szeli át a
várost. A baloldalon van Kobe, a jobb oldalon Hiogo. Valaha a két
város teljesen különálló volt; a mint azonban újabb időkben a for-
galma élénkült, a két város terjedelemben akkorát nőtt, hogy ma
már teljesen egygyé forrt.

Rám nézve köbei tartózkodásom alatt a legfőbb szórakozást
az nyújtotta, hogy átrándultam villamos kocsin a közeli Oszakába,
abba a nagy városba, a mely az oszakai öbölnek Köbével éppen
szembe néző partján fekszik. Az egy órai út alatt a végletekig
hajtott mezőgazdaságot látunk. Talán egész Japánban nincsen jobban
művelt föld, mint ezen a darabkán, a melyet a széles, de sekély
Mukogáva temérdek apró mellékfolyója gazdagon öntöz. A lakosság
is olyan sűrű, hogy azt a benyomást kelti, hogy Imázuig — a
fele út Kobe és Oszaka között — a házak még Köbéhez tartoz-
nak, az utána következők pedig már Oszáká elővárosaihoz tartoznak.
Oszáká és Kobe-Hiogo között ma olyan nagy és élénk a forgalom,
hogy idestova talán ezek is egygyé fognak forrni. Oszáká, mintegy
800 ezer lakosával egyike a legnagyobb városoknak Japánban. Ipar
tekintetében pedig minden esetre a legelső. Egy kis jóindulattal és
fantáziával Japánország „Veneziájának" is nevezhetnők; a várost
ugyanis minden irányban annyi csatorna szeldesi — valamennyi a
Biva-tóból lefolyó Jodogávának mellékfolyói — hogy jóformán
alig van nagyobb utczája, a mely nem csatorna partján húzód-
nék. Oszáká régebben valóban a kikötője volt Kiotónak; de

*az öblébe torkoló temérdek kis és nagy víz idővel annyi homokot
hozott magával, hogy a kikötője teljesen eliszaposodott és nagyobb
hajó befogadására teljesen alkalmatlan. így lett aztán hirtelen nagy-
gyá az ugyanazon öbölben fekvő Kobe-Hiogo.

Dr. Gáspár F. : A föld körül. V. 51
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A város túlzsúfoltsága, az eliszaposodott vidék, a temérdek
gyár okozzák, hogy Oszáká Japánnak talán a legegészségtelenebb
vidéke. Bármikor jöjjön ide az ember, az évnek bármely szakában,
valamely járvány éppen virulóban van. Malária, pestis, himlő,
tifusz, kolera — szóval éppen a legsúlyosabb természetű ragá-
lyos betegségek — csak az egészségügyi közegek lelkiismerete
következtében tarthatók gátak között.

Főutczája, a Sinsái-bashi-szudzsi, éjjel-nappal rendkívül élénk.
Nappal azzá teszi az eleven üzleti forgalom, éjjel pedig a
mulatságok, szórakozások és látványosságok tömege. Mert bármilyen
nagy fokban kifejlett a japániak „business" szelleme, azért a mula-
tás vágya szintén megköveteli a maga jogait.

A negyedik nap reggelén már a Beltenger vizein jártunk.
Heteken át tartó kalandozások után Japánország belsejében a külön-
böző járműveken, jóleső érzés volt ismét az előkelő és óriási nagy-
ságú hajó fedélzetén szabadon mozogni. A „Korea" a legnagyobb
hajók közé tartozik, a melyek a Csendes-Oceánon és a japáni-
khinai vizeken járnak. San Francisco a kiinduló pontja; érinti a
Havaii-szigeteken Honolulut, körülfutja Japánországot Jokohamától
Nágászákiig, átmegy Khinába, a hol Sang-hait és Hongkongot érinti;
a végpontja pedig Manilla, a Philippini-szigeteken. Visszafelé )
ugyanezen sorrendben érinti az említett kikötőket.

A japáni Beltenger, — a melyet már az általános ismertető
részben említettünk, szintén Japánország látványosságai közé tar- '
tozik. A mintegy 260 mértföld hosszú „Földközi tenger" Honsbu-
sziget északi partja és Shikoku déli partja között fekszik, számos
keskeny csatorna útján áll összeköttetésben az Óceánnal, a melyek á
között hajózási és stratégiai szempontból egyaránt legfontosabb a
Shimonozrekii szoros, a nyugoti átjáró. Temérdek kisebb-nagyobb
félsziget, sziget, földnyelv, szikla és zátony fedi a vizet, a minek
következtében ez a vízi út egyike a legveszedelmesebbeknek. Jól-
lehet hajózás szempontjából a legmesszebbmenő gondosságot fejtették
ki a veszedelmek kikerülésére, mégis csak a legkiválóbb kalauzok I
vezetése alatt teszik meg rajta a hajók az utat. Stratégiai szem-
pontból a japáni hadügyi kormány óriási fontosságot tulajdonít
ennek a tengernek, a melyen az út az ország szívéhez vezet. Erő-
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dök, bástyák, kazemattok, szemaforok láthatók minden fontosabb
pontján. Valamennyi átjárója, -— a szorosok — aknákkal zárhatók el;
némelyik olyan keskeny, hogy dróthálókkal is elzárható. Maga a
Shimonoszeki szoros is csak egy mértföldnyi széles. A két föld-
csúcson fekvő erőd: Shimonoszeki az egyik oldalon és a vele szem-
ben fekvő Modzsi, helyzetüknél, erődítésük felszerelésénél és fontos-
ságuknál fogva emlékeztetnek a gibraltári szorosra, Gibraltár és a

A JAPÁN1 HADITENGERÉSZETBŐL. (TOGO TENGERNAGY.)

vele szemben fekvő Ceuta között. A belföldi tenger ezen intéz-
kedések folytán csaknem teljes biztosságot nyújt a nagyfontosságú
tengernek, a melyben veszély idején Japánország egész hadiflottája
veszély nélkül horgonyozhat. Óriási előny az a körülmény is, hogy
az északi part mentén vasút fut végig, a mely Nágászákitól kiin-
dulólag, Kiushu-sziget északi csúcsáig — az imént említett Mo-
dzsiig — vezet Shimonoszekitől pedig Honshu-sziget déli partján
Kiotóig, illetőleg Tokióig.

5 1 '



404 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

Másnap korán reggel ért ki a ,,Korea" a Shimonoszeki szoroson
a szabad tengerre. Az aránylag rövid út azért tart sokáig, mert a
hajók jelentékenyen lassúbb tempóban haladnak előre a veszedelmes
vízen. Még künn, a sík tengeren is, igen veszedelmes az útnak azaz a
része, a mely Nágászákiig még megteendő. Shikoku-sziget északi — és
északnyugati — partja mentén szintén rendkívül szaggatott. Itt is
temérdek szirt, zátony, földnyelv és parányi sziget teszi az utat
veszedelmessé.

Még a japáni sceneriák által elkényeztetett szemnek is szép,
sőt gyönyörű látványt nyújt Nágászáki kikötője. A rendkívül szag-
gatott partú Kiushu-szigetnek nyugati oldalán fekvő kikötőhöz az
apró szigeteknek egész sorozata, úgyszólván utczája vezet. Némely
szigetecske czukorsüveg alakú, egyetlen hegyből áll, a mely a
legmagasabb csúcsáig fákkal van borítva. (Milyen érdekes látvány
lehet ez annak, a ki Nágászákiban lép először japáni földre!) A kikötő
mintegy három mértföld hosszú és fél mértföld széles; körös-körül
magas, karcsú hegycsúcsok, a melyeknek oldalai a középükig
vannak beépítve a lakóházakkal, lépcsőzetesen emelkedvén fel azok-
nak meredek falain. A kikötő hajózási szempontból már a termé-
szettől is a legelőnyösebben van alakítva. A vize mély, a partok
meredekek, útba eső szirtek nincsenek benne, a bevezető út is olyan
tiszta, hogy a tájfunok idejében — a melyek Japánnak éppen ezen
a vidékén a leggyakoriabbak — a közelben tartózkodó hajók könnyű
szerrel menekülhetnek be a kikötőbe, a mely egyike a legbizto-
sabbaknak a világon.

Japánnak reánk, európaiakra, vonatkozó történetében nagy sze-
repet játszik Nágászáki. Nágászákiban léptek először partra az
európaiak; itt mészárolták le először a keresztényeket és Nágászá-
kiban engedték meg legelőször az idegeneknek a szabad közleke-
dést és kereskedelmet. Ma már számos idegen, európai és amerikai
él Nágászákiban, a mely körülmény folytán a Nágászákiba érkező
idegen erős európai-amerikai mázt talál az eredeti japáni jellegen.
Valamennyi közintézményén és berendezésén észrevehető, hogy
tekintetbe vették az európaiak ízlését és követelményét.
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Útitervem az volt, hogy Nágászákiból egyenesen Tien-czinbé
fogok áthajózni, hogy onnan vasúton folytassam az utamat Pekingbe.
Ezt a tervemet azonban nem hajthattam végre; meg kellett változ-
tatnom. Azok a hajók ugyanis, a melyek Nágászákiból a khinai
kikötők bármelyikébe mentek, úgy irányították az útjokat, hogy
útbaejtették Port-Arthurt és Dálnit. Ezt a két kikötőt azonban
azon időben — közvetlen az orosz-japáni háborút befejező béke
után — idegeneknek, azaz nem japániaknak, nem volt szabad érin-
teniök; ennélfogva a japáni hajók idegen utasokat nem fogadtak
hajójukra. Hogy tehát eljuthassak Tien-czinbe, oly módon kellett meg-
változtatnom a tervemet és velem együtt még egynéhány utasnak,
hogy a „Koreá"-val folytattuk az utat Sang-haig, hogy a Sang-
hai és Tien-czin között közlekedő hajók valamelyikén tegyük meg
az utat. Maradtunk tehát a „Koreá"-n.

Indulás előtti napon még egy — utolsó — igen érdekes ere-
deti japáni különlegességnek voltunk tanúi, tudniillik: a hajóra való
szénberakásnak. A 17.000 tonnás „Korea" ugyanis temérdek szenet
képes befogadni egyszerre s Nágászákiban is 3000 tonna szenet
vett fel. Reggeli 8 órakor még egyetlen szénbárka sem volt mel-
lette és tíz perczczel később a hajó két oldalát egész hosszában
elállották már a nagy szénbárkák. Hat-hat bárka állott egyszerre a
hajó két oldala alá. Minden tartányon — a szén tetején — mint-
egy 16—20 fiatal leány és gyerek, egy-két férfi vezetése alatt. Pár
perez lefolyása alatt megcsinálták a bárka meg a hajó fala között
a lebegő lépcsős állványokat, néhány bambuszrúdból és néhány desz-
kából. A • leányok két sorban elhelyezkedtek a szénen és megkezd-
ték a szénberakást. A munka olyan tüneményes gyorsasággal ment, a
melyhez hasonlót eddigmég sehol sem láttunk. A gyerekek ugyanis meg-
töltik az apró kosarakat, egy-egy leány felemeli a kosarat, odanyujtja
a közvetlen mellette álló leánynak, ez tovább adja, a nélkül hogy
csak egy féllépést is moczezanna helyéből. Olyan sűrűn állnak
egymás mellett, hogy a hosszú bárka elejéről a rendkívül magas
hajó szenes-nyílásáig repülő kosár kézről-kézre adása megtörténik
a nélkül, hogy valamelyik munkáslány egy tapodtat tenne a helyé-
ről. E közben megnyilatkozik a naiv japáni hangulat. A fiatal
leánykák szünet nélkül dolgoznak, de e mellett szünet nélkül csa-
csognak, nevetnek és mulatnak. Megérkezésük perezében még tiszta
fehér arezukat már régen ellepte a szénpor vastag rétege és a nap
is perzselően égeti szegényeket, de azért vígan és roppant gyorsan
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dolgoznak. Este hat óráig a 3000 tonna szén berakását az a
néhány tuczat fiatal leány elvégezte. Igazán játszadozva, enyelegve
és pajkoskodva. A köztük levő néhány férfi a nehezebb munkát
végezte, tudniillik az állványok felállítását, a bárka odakötését stb.
Ezen alkalommal a férfiaknak szabadalmuk van azt az öltözetet
viselni, a melyet régebben a japáni munkások mindenütt viselhettek,
de ma már csak az ország belsejében, a félreesőbb vidékeken
viselhetnek a mezei munkások meg a bányászok. Ez az öltözet
ugyanis egyetlen derékövből áll, a mely négy ujjnyi széles és a
czombok között hátra van kötve. Hogy azonban ne legyenek még

SZENBERAKAS NAGASZAKIBAN.

sem ilyen nagyon fogyatékosán öltözve és a hajókon levő angol
vagy amerikai missek ne mondhassák megbotránkozva, hogy:
shocking, hát az öltözet ki van egészítve az által, hogy ugyanolyan
széles vászoncsíkot kötnek a — homlokuk körül.

Felejthetetlen szép holdvilágos estén hagytuk el Nágászáki
kikötőjét, a melyben búcsút vettünk — valószínűleg örökre —
a japáni földtől. A búcsú véletlenül nagyon zajos volt. A kikötő
nyugati oldalán, tehát szemben a várossal fekszik a japáni hadi-
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tengerészeti arzenális, a melyben éjjel-nappal szakadatlanul folyt a
munka. Részben a háború alatt megsérült hajókat javították, rész-
ben pedig újakat építettek. Három új hadihajón dolgoztak egyszerre,
éppen ott tartózkodásunk idejében. A ki pedig hallotta valaha azt
a kalapálást, a melyet egy hadihajó szegecselésénél hoznak létre,
az elképzelheti, hogy három hajó szegecselése mekkora lármával
jár. A ki azt feleli, hogy: háromszor akkora lármával, hát az téved.
Mert az arány — progresszivus arányban fokozódik.

Nem sokkal a kikötőből való kijutásunk után, azaz a mint
elhagytuk az Ágámi, meg a vele szemben álló Megáni hegycsú-
csokon alkalmazott világító tornyokat, előttünk meredt a Táváboko
szigetecske, azaz egy magányos domb, a mely meredek falaival, gyö-
nyörű csúcsos formájával tűnik ki a kikötő bejárata körül elterülő
száz meg száz szigetecske és szikla között. A hegy csaknem mér-
tanilag szabályos kúp és a rajta termő fák olyan egyformák, mintha
egyetlen zöld szőnyeg borítaná a dombot. A fák közvetlen a part
széléig érnek le és mert a partot köröskörül mélyen alávájták az
itt megtorlódó hullámok, a sziget azt a benyomást kelti, mintha
hatalmas gallériában végződnék, a mely köröskörül kinyúlik a víz
fölé. Különben a „bájos" Tábáboko volt az a hely, a melyen a
japániak annak idején a keresztényeket kivégezték.

Még jóformán ki sem értünk a partok láttávolából, a mikor
egy hatalmas hajó — az Oriental és Occidental ,,Dakota"-ja —
száguldott el mellettünk, velünk ellenkező irányban;. Nágászákiba
tartott. Hatalmas látványt nyújtott ez a koloszszális luxushajó az
erős holdfényben. Felénk fordított oldalának száz meg száz
ablakából sugárzott ki a fény, valamint három fedélzetéről a temér-
dek világító fény. Három koloszszális kürtőjén hatalmas füstfelhők
emelkedtek fel függélyes vonalban, a mely füstoszlopok óriási
fekete felhővé egyesülve, mozdulatlanul lebegtek a víz fölött a
tökéletes szélcsendben.

A Tábáboko meg a „Dakota" voltak az utolsó mozzanatok,
a melyek Japánnal még összefüggésben állottak. Pár perczczel
később eltűnt előlünk a Tábáboko is, meg a „Dakota" is. Végez-
tünk Japánnal.



ÚTKÖZBEN PEKING FELÉ.

Július hó 22.-én a Jang-cze-kiang. torkolatában horgonyzott a
„Korea". Azok az utasok, a kik Sang-haíban szándékoztak maradni,
vagy a kik az északi khinai kikötők valamelyikébe akartak utazni, azok a
„ Korea "-rólátszállottak arra a kis gőzösre, mely erre a czélra a „Korea"
mellé állott. A „Korea" tudniillik még ugyanazon nap estéjén szán-
dékozott folytatni az útját Délnek, Hong-kong felé s arra a rövid
időre nem volt érdemes, hogy a rengeteg hajó a Vu-zung í'olyón
szükséges igen nehéz hajózási műveleteket végrehajtsa és az óriási
vámot fizesse, a melylyel a Vu-zungba való „behajtás" jár. Sang-
hai ugyanis nem a Jang-cze-kiang, hanem a Vu-zung mellett
fekszik. Jóllehet Sang-hait jól ismertem régebbi időkből többszöri
látogatásom révén, mégis csaknem megdöbbentő benyomást tett
rám a kikötő leírhatatlan forgalma. Sang-hainál több nagyobb
forgalmú kikötő van a világon, de sehol sem tűnik az fel moz-
galmasabbnak és nyüzsgőbbnek, mint Sang-haiban. Ebben a kikö-
tőben ugyanis az egész forgalom a Vu-zung keskeny vízszalagján
zajlik le, a mely nem szélesebb, mint a Duna Buda és Pest között;
helyenként ennél is keskenyebb. A kikötőben horgonyzó hajók
száma azonban meghaladja a három-négyszázat, az ide-oda sürgö-
lődő csónakok, bárkák, dzsunkák és számpánok száma pedig ezerre
tehető. Jellemző a kikötő élénkségére, hogy tizennégy különböző
nemzetiségű hadi hajó horgonyzott a kikötőben.

Jóllehet a továbbutazás gondjai Peking, illetve Tien-czin felé
nem nagyon bántottak, mert tudtam, hogy a két kikötő közötti
nagy forgalom következtében minden nap akad hajó, a mely innen
oda indul, mégis munkámba került, a míg a Bund — rakpart —
leírhatatlan forgalmában megtudtam, hogy melyik hajó indul leg-

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 52
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közelebb és mely időben. A. „China Merchant Steam Ship Company"
„Hsing-csi" hajóját jelölték meg, a mely a Pacific Mail hajótársulat
hajóhídja közelében horgonyoz és még azon napon déli tizenkét
órakor indul. A China Merchant hajói ugyan a legkevésbbé voltak
csábítók — régi szerkezetű, ósdi hajók, hírhedtek a piszokjukról
meg élvezhetetlen konyhájukról — mégis megragadtam az alkalmat,
mert a gyors továbbmehetés nagyon megfelelt az utitervemnek.
Tehát rajta; előre, a ,,H sinS~ c si"- r e- Nem volt könnyű feladat.
A podgyászaim ugyanis még azon a kis gőzösön voltak, a mely-
lyel ' a ,,Korea"-ról Sang-haiba jöttem; tehát visszaeveztem a kis
gőzösre. Nem jöttem ismét a partra, hanem ugyanavval a sam-
pannal, a melylyel odaeveztem, egyenesen a hajóhídhoz hajtattam,
úgy gondolván, hogy így rövidebb az út. A mit nem nagyon oko-
san cselekedtem. Igaz, hogy az út felényivel rövidebbnek látszott
a vizén, mint künn a parton, de nem vettem számításba az idő-
közben fellépett — dagályt. A Vu-zung ugyanis, mint legelső mellék-
folyója a Jang-cze torkolatának, a Jang-cze apály- és dagály-áram-
lásában teljes mértékben vészen részt. Ennélfogva a két vízállás a
Vu-zungban hatalmas apály- és dagály-áramlást hoz létre. Mi éppen
a dagály idejében indultunk neki az útnak. Gyötrelmes, nehéz út
volt. Nekem is és a két számpán-kulinak is. A két evezősömnek a
legnagyobb megfeszítéssel kellett dolgozni, hogy valahogyan előre
jussunk. Az idő pedig nagyon rövid volt; tizenegy óra előtt indul-
tam el, a „Hsing-csi" indulása pedig tizenkettőre volt kitűzve. A két
kuli már csaknem végképpen kimerült, de a hajótól még nagyon
távol voltunk. Előfogatot hívtam tehát segítségül, azaz egy mel-
lettünk üresen elhaladó számpánost felszólítottam, hogy vegyen
bennünket vontatóba. Megtörtént, de így is végtelenül lassan halad-
tunk előre a rendkívül erős áramlás ellenében. Végre feltűnt a
„Hsing-csi". Éppen abban a pillanatban, a mikor gőzsípjának tompa
bőgésével jelezte, hogy indul. Az ujj aim között felmutatott dollá-
rokkal adtam meg a taktust kuliaimnak a végső megerőltetésre és
kórusban kiabáltunk, helyesebben: ordítottunk a „Hsing-csi" felé,
hogy várjon. A „Hsing-csi" azonban nem törődött az ordításunkkal
— hiszen ordított ott rajtunk kívül még egypár száz ember —
elvált a hajóhídtól. Már lemondtam a reményről, hogy utolérhessem,
a mikor örömmel vettem észre, hogy orrával felénk fordul. Gon-
dolható, hogy nem reánk való tekintetből tette ezt a fordulót, hanem
azért, mert így követelte azt a kikötő forgalmi szabályzata. Pár
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perczczel később már a levegőben lógtam. A ,,Hsing-csi"-n ugyanis
megértették, hogy fel akarok szállani; ledobták tehát azt a kötelet,
a melyen a pilótok szoktak fel- s leszállani. A podgyászaimat is
felvették s akkor láttam, hogy a podgyászaim tulajdonképpen széna-
kötegek; tökéletesen szénakötegek módjára bántak el velők. Az izzad-
ságukat törlő s lelkendezve lihegő kuliaim nagyon meg lehettek elé-
gedve velem, mert a mint a hajó pereméről búcsút intettem nekik,
hát nagyon széleseket mosolyogtak felém és nagyon hálásan néz-
tek rám görbe szemükkel.

A mikor a kötélhágcsón felmásztam a fedélzetre, két előkelő
külsejű fiatal katonatiszt meg négy-öt rokonszenves arczú fiatal
ember segédkezett a legnagyobb előzékenységgel, a mely segítség,
tekintettel arra, hogy a hajó kapitányának szemmelláthatólag sej-
telme sem volt arról, hogy útközben nem remélt utast kap, tehát
lassítás nélkül folytatta az utat •— nagyon megkönnyítette nekem
a különben nehéz feladatot. Egy órán belül már ismertük egymást
mind. A két katonatiszt Saigonból jött és a pekingi franczia nagy-
követség katonai fedezetéhez volt beosztva; az öt fiatalember pedig a vla-
divosztoki tolmács-iskola növendéke volt, a kiket a szibiriai kormány
küldött ki Pekingbe a khinai nyelv tanulmányozására, mint leendő
hivatalos tolmácsokat. Rajtunk kívül több európai utas nem is volt
a hajón. Volt azonban mintegy nyolczszáz khinai utas, főképpen
munkások; kulik, a kik Hátsó-Indiának a vidékeiről kerültek haza
hat évi szerződéses munkában eltöltött távollét után.

Az ebédnél, a melyen a hajó kapitánya, egy szótalan és —
bocsánat: sótalan angol meg a hajó főgépésze is részt vett és a
mely együttülés alkalmával tudtam meg bővebben, hogy kik az
útitársaim, szó volt arról, hogy ki honnan jön, hova megy. Kép-
zelhető az én meglepetésem, a mikor én elmondottam, hogy Buda-
pestről jövök, a két franczia tiszt egyike erre a kijelentésemre a
következő megjegyzést teszi — magyar nyelven: „Hiszen akkor
ön magyar ember, ugy-e bár?" Nagyon meglepett a sajátságos
környezetben hallott néhány magyar szó. Hogyne; khinai hajó, angol
kapitány, útközben Sang-hai és Taku között, körülöttünk a khinai
dialektusok grammatikája fölött disputáló szibiriai diákok között
előáll egy franczia katonatiszt, a ki négy év óta él Kokinkhinában
és megszólal — magyarul! Társalgás folyamán elmondta, hogy
marosvásárhelyi származású, de már fiatal korában elkerült a szü-
leivel Francziaországba; beállott az idegenek légiójába, a hol az
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ott talált magyar fiúkkal fentartotta az érintkezést és így maradt
meg a magyar nyelvtudása, a melyet nyolcz év óta most beszél és
hall először.

Furcsa benyomást tett rám a ,,Hsing-csi" azon hajók után, a
melyeket az utolsó időkben használtam, például az előkelő „Ala-
meda", az „Amerika Maru" meg a „Korea" után. Amazok hatal-
mas, úszó paloták voltak, a kényelemnek, fényűzésnek, tisztaságnak
és a nagyszabású életmódnak a prototípusai. A ,,Hsing-csi" pedig
piszkos, sőt bűzös teherszállító volt, a melyet nem az árúja tett
bűzössé, hanem az ázsiai személyrakománya. A táplálkozás is sok
kívánnivalót hagyott hátra, azaz, hogy mindent, mert az ételek
egyszerűen élvezhetetlenek voltak. Ma sem tudom, hogy elangolo-
sodott khinai konyha volt-e, avagy elkhinaisodott angol konyha.
Annyira emlékszem, hogy képtelen voltam a teán kívül valamit
lenyelni, főleg azután, hogy az utam egyszer a konyha előtt veze-
tett el. Másképpen is lényegesen változtak a viszonyok Japánország
látogatása után. Amott a tisztaság és a csend volt a domináló; a
körülöttem sürgő-forgó emberek csendesen és nyugodtan viselked-
tek; most pedig egy perezre meg nem szűnt a rikácsoló lárma, a
melyet a kulik hoztak létre. Jóllehet Japánországban is nagy volt
a forróság, de a khinai partok közelében csaknem elviselhetetlenné
vált. A két franczia tiszt meg az öt szibíriai diák társaságában
azonban elég gyorsan telt el az idő a különben is csak két napig
tartó úton, Csi-fuig. Sőt egy alkalommal az addig teljesen szótalan
kapitány is szokatlanul hosszabb társalgásba bocsátkozott velem.
Arról volt ugyanis szó, hogy megköszöntem neki azt a nagy szíves-
séget, a melylyel megengedte, hogy már útban levő hajójára fel-
szálljak és hogy nem is tudom, mivel fizessem és háláljam meg
ezt a lekötelező vendégszerető fogadtatást. „Harminczöt dollárral'1

— feleié szokásával teljesen ellenkező bőbeszédűséggel Captain
Scoresby.

Sang-hai elhagyása után a második nap délutánján megérkez-
tünk Csi-fu alá. Éppen a Bluff-öt — a kikötő bejárata előtti föld-
nyelvet, a melyen az európai settlement meg a világítótorony áll —
akartuk megkerülni, a mikor a Bluff mögül lassanként egész csónak-
raj, nagy számpánok, jöttek a „Hsing-csi'b felé. Előbb nyolez-tíz;
aztán még vagy húsz; megint húsz és ismét vagy tizenöt-húsz.
Összesen lehetett vagy hatvan-hetven számpán és minden számpánon
öt-hat ember. Egyenesen „Hsing-csi"-nek tartottak és a mikor a
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közelünkbe értek, elkezdett az a néhány száz ember ordítani és
kiabálni. Egyszerre ordított és handabandázott valamennyi. Kezdet-
ben azt hittem, hogy a hajónkon lévő kuliknak a rokonai, a kik
elibök jöttek, hogy üdvözöljék és fogadják őket. Miután azonban
a hajón levő kulik, a kik a batyújokat már készen tartották a hajó
fedélzetén, egyetlen szóval sem viszonozták az üdvözlő kiabáláso-
kat, amazok pedig a csónakjaikban rengeteg hosszú bambuszrudakat
készítettek elő, nem tudtam mire véljem a dolgot és megvillant az
agyamban annak a lehetősége, hogy — tengeri kalózok, a kik meg
akarják támadni a „Hsing-csi"-t. Hogy ilyen módon, a mint a
temérdek számpán hajónkat körülvette, egy akármekkora hajót ki
lehet rabolni, azt most már teljesen beláttam. Mikor aztán meg-
kerültük a Bluff-öt és a hajó irányt vett elhorgonyzó helye felé,
egyszerre rohanták meg a hajót. . A hosszú bambuszrudakat a
végükre alkalmazott kampókkal beakasztották a hajó peremébe vagy
pedig köteleket dobtak fel a hajóra, a melyeknek éles kampója meg-
akadt valahol és elképzelhetetlen ügyességgel kúsztak fel a hajóra.
Kezükkel a bambuszrúdba fogódzva, lábaikat pedig neki feszítve a
hajó falának, úgy másztak fel, mint macska a fán, vagy a gyík a
falon. Szörnyű ordítást végeztek úgy mászás közben, mint fenn a
fedélzeten, a hol kiabálva tolongtak a mi kuliaink között, a kik
érthetetlen indolencziával és szótalanul tűrték a veszedelmesnek
látszó inváziót.

Nem tengeri rablók voltak ezek, rokonok sem voltak, hanem
szállástadók, munkaközvetítők, vendéglősök. A kínálásnak ebből a
módjából el lehet képzelni, hogy milyen drága lehet a pénz Khinában.
Az ilyen munkásember napi kiadása a szállóban nem több, mint
átlag 60—70 fillér; a kuli nem tartózkodik tovább idegen helyen,
csak a míg olcsó alkalma nyílik a továbbutazásra; szállóban
tehát csak pár napot tölt. És íme, micsoda élet-halál harczot vívnak
az emberek azért a néhány fillérért.

Másnap reggel a „Hsing-csi" folytatta az útját Tien-czinbe, a
Pecsili-öböl felé, lényegesen megkönnyebbülten. A nyolczszáz kulit
leadta Csi-fuban és a hajó kisszámú személyzetén kívül, csak nyol-
czan maradtunk rajta európaiak, mint utasok. Azaz, hogy kilenczen
voltunk a Csi-fuban felszállt utassal. Ez khinai úri ember volt, a
kivel csakhamar megismerkedtem, sőt miután kiderült, hogy törzs-
orvos a khinai északi hadseregben, később, Pekingben, szorosabb
barátság fejlődött ki közöttünk. (Dr. Sho-Shi-Vá, egy évvel később,
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földkörüli útja alkalmával, Londonból lerándult hozzám Budapestre
Dr. Khou-Shan-Csáo tengerész-orvos társaságában, hogy visszaadják
nekem pekingi látogatásomat.)

Borús, esős napunk volt; szomorú és unalmas. A forróság
azonban nem enyhült, sőt a nedves levegőben még erősebben izzad-
tunk, holott — magunk között lévén — ruházatban a végletekig
menő szabadságot engedtük meg magunknak. Unalmamban a khinai
nyelvet tanultam az orosz diákoktól, meg Dr. Vától. A mit nagyon
rosszul tettem; a khinai szavak tanulásával kiirtottam emlékezetem-
ből azt a néhány japáni szót, a melyet japánországi kóborlásaim
alatt tanultam. Mintegy százhúsz-százötven japáni szót tudtam, a
mikor a khinai partokra átkerültem; a mint egy khinai szót meg-
tanultam, az két-három szót tolt ki a japáni szó-kincstáramból. És
mire bevégeztem pekingi utamat, nyolczvan vagy száz khinai szó
birtokában, a japán nyelvtudásom úgy elpárolgott, hogy nyoma
sem maradt. Ellenben kárpótlásul néhány héttel Khinából való távo-
zásom után — Szibiriában — egy kukkot sem tudtam khinaiúl.
Persze, ma sem tudok.

Másnap reggel legmélyebb alvásunkból ébredtünk fel arra, hogy
áll a hajó; illetőleg a horgonyláncz csörgésére. Sietve kaptuk
magunkra a ruhát — a „Hsing-csi"-n ugyanis kabinok hiányában
közös teremben, az ebédlőben, aludtunk valamennyien — azon
hiedelemben, hogy megérkeztünk Takuba, a Pej-Ho torkolatában,
A fedélzetre érve, azonban csak a sík tengeren találtuk magunkat,
azaz a Pecsili öbölben. Rendkívül mogorva, komor, mondhatnám:
zord kép tárult elénk. Köröskörül piszkosán sárga-barna volt a víz
és rögtön felismertem a hullámok sajátságos alakján és zajlásán,
hogy nagyon alacsony alattunk a víz.

Az égbolt is szennyesen sárgás-barnás-szürke volt és olyan
alacsony, mint a parasztház plafonja. Az eső sűrűn és szaporán
szemetelt; hideg szél fújt. A hírhedt Pej-Hoi homok-zátony előtt állot-
tunk, a melyen csak a dagály tetőpontján juthatnak át a mélyebb
járású hajók. Körülbelül hat tengeri mértföld széles a zátony,
a melyen magas vízállásokon is csak négy méter magas a víz.
Hogy ezek a homokzátonyok milyen szeszélyesen és kiszámíthatat-
lan módon változtatják az alakjukat, arról kimerítően beszéltünk a
Ganges deltájának ismertetésekor. A víz csaknem vastag volt a
sárga iszaptól, a melyet a Pecsilibe ömlő temérdek kisebb-nagyobb
folyó hoz magával. Maga a Pej-Ho, a mely folyó sokkal kisebb a
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mi Tiszánknál, temérdek homokot hoz magával. A khinaiak nagy
fantáziája és lángolóan sovinisztikus hazaszeretete kell ahhoz, hogy
a Pej-Hot (északi folyó) úgy is beczézgetik, hogy Pai-Ho (fehér
folyó.). A Pej-Hon kívül temérdek más folyó hordja a homokot az
öbölbe, főleg a Hoang-ho, meg aztán hogy csak a nagyobbakat említ-
sük: a Luann-ho, a Ta-ling-ho, és a Liau-ho. A többi jelentéktelen, de
ez a négy nagy. A zátony legszélesebb és legmagasabb közvetlen Taku
előtt, a hol a Pej-ho a Pecsili öbölbe ömlik és egyike a legnagyobb
hajózási akadályoknak az egész khinai parton, holott az néhány
ezer mértföld hosszú. Csakhamar nagy dzsunka és számpán-tábor
gyülekezett a „Hsing-csi" alá és megindult az árú átrakása ezekre.
Miután a „Hsing-csi" csak délben folytathatta volna az útját fel a
Pei-hon Tien-czin felé, a mi vonatunk azonban Tong-kuból már
délelőtt 10 órakor volt indulandó Peking felé, valamennyien otthagy-
tuk a „ Hsing-csi"-t és gőzbárkán mentünk be Tong-kuba, nem
csekély örömére a sótalan kapitánynak, a ki ezáltal 10 embernek
a már kifizetett reggelijét és ebédjét takarította* meg. Hasonló sors-
ban részesült a közelünkben horgonyzó Norddeutscher Lloyd egyik
hajójának néhány utasa. Ezt a szomszédhajót, a mely szintén
Sang-hai és Tien-czin között tartja fenn a közlekedést, úgy hívják,
hogy „Staatssekretár Kraehen"; a khinaiak azonban az ő nyelvükön
úgy hívják: „Kimondhatatlan nevű hajó".

Szakadó esőben, hideg szélben érkeztünk meg mintegy másfél
órával azután, hogy a Pej-Hoi zátony előtt horgonyzó „Hsing-csi"
hajót elhagytuk, kis gőzbárkánkkal Taku alá, a Pej-Ho torkolatában.
A part olyan alacsony, hogy alig félórányi távolságban tőle, nyoma
sincs még a látóhatáron. A kopár, lapos part összeolvad a piszkos
sárgás-barna vízzel meg a szennyes sárgás-szürke felhőkkel. A Pej-ho
torkolatának mindkét partja ma már teljesen kopár, védtelen. Tudni-
illik még azaz agyagból épített két erőd, a mely a boxer-lázadás ide-
jében erős ellenállást tanúsított az europa-amerika-japáni nemzetközi
haderők egyesült csapataival szemben, 1900 jún. 17.-én, és 1859-ben
az angol-franczia hadihajóknak olyan sok bajt okozott, nincsen már
meg. Ezeket a boxer-lázadás lecsillapítása után lerombolták a föld
színéig és ma már teljesen szabad a bemenet a folyóba. Hanem
azért a Taku előtti Pej-Ho zátony még ma is nagyon figyelemre-
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méltó akadály, valamint a folyó viszonyaival is ugyancsak számolni
kell a bevonulni szándékozó ellenségnek.

Az apróbb khinai városokat és falukat ismertem már előbbi
ott tartózkodásom révén, de Takuhoz hasonló helységet nem láttam
sem a Jang-cze-kiang, sem a Min-ho mentén. A legnyomorúságo-
sabb sárkunyhók szegélyezik a partot, a melyek a folyó felé csak
a meztelen falat fordítják. Se ablak, se ajtó, se kémény nincs raj-
tuk. Az egész házból csak a piros cserépfedél meg a víztől csepegő
sárgaszínű sárfal látható. Néhány hosszú testű, lelógó hasú
sertés turkál benne, meg a sok meztelen gyerek; itt-ott egy majd-
nem teljesen meztelen alak a putri előtt. Gőzbárkánk felhaladt
Tong-kuig, mintegy órányira Takutól. A lomha folyású és lehetőleg
még szennyesebb víz hátát ellepi a sok vízi jármű: az idomtalan,
nagyhasú dzsunka. A tatjuk magasan kiemelkedik a vízből felkun-
korodott tetejével, orrukon ormótlan két emberi szem, fából faragva,
pirosra és kékre festve. Néha két-három, sőt négy dzsunka van
széliében egymás mellé kötve és alig hagynak egy keskeny csíkot
szabadon a gőzbárkának. A dzsunkák árboczának csúcsáról hosszú
kötél nyúlik a partra, a mely kötélbe néhány ember befogva húzza
a dzsunkát fölfelé. A majdnem egészen meztelen emberek, csaknem
feketére sütött sárgás bőrrel, a vállukra és derekukra kötik a jármot.
Mélyen előre hajolva, szemmelláthatóan kínosan erőlködve a nem
embernek való munkában, bokán fölül sülyedve a ragadó sárban,
vontatják az otromba járműveket. Most aránylag könnyű a mun-
kájuk; hiszen most hideg eső esik és fúj a szél. De éppen ilyen
mezítelenül és ugyanilyen kínosan görnyedve láttam őket akkor is
a hajó-kötél alatt vontatni, a mikor olyan forrón sütött a nap, hogy
majdnem összeestem a rettenetes hőségben. És „ezért" a munkáért
napszámonként 60 fillért kapnak és másfél liter rizst! Közbe-közbe
gőzbárka siklik végig közöttük. Á gőzbárkák a torkolati zátony
előtt horgonyzó hajók meg Tong-ku és Tien-czin között tartják
fenn a forgalmat.

Tong-ku — a vasúti állomás Peking felé azok számára, a kik
délről jönnek — nagyobbított kiadása Takunak. Feneketlen sár,
vizes falú agyagházak, félig mezítelen emberek. Az indóházhoz
vezető úton néhány „vegyes"-kereskedés; az árúk között — „ansicht"
kártyák! Az indóházzal szemben valamivel jobb külsejű ház, evvel
a felírással: „Hotel and Dining room". Benne: egy orosz zsidó
meg a felesége mint „hotelier" — a hogyan bemutatkozott —
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a pénztárnál pedig, mint „kaszirnő", egy — spanyol leány. (Micsoda
tekervényes úton juthatott ez a szerencsétlen teremtés Castiliából
Tong-kuba!) A meglepetés ezzel még nem ért véget. Az indóház-
ban ugyanis, — indóház alatt egyszerű, nyitott csűr értendő, a mely-
nek egyik zugában rács mögül adták ki a jegyet; hogy ki, azt
nem tudhattuk, mert egy sovány, vékony kezén meg a kezet
díszítő, félelmetesen hosszú körmökön kívül egyebet nem láttunk
és jegyért járó „seven dollál"-on kívül egyebet nem hallottunk, —
tehát az indóházban az ott járkáló különböző nemzetiségű katonák
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és matrózok között megpillantok egy nagyon ismerős és nekem
nagyon rokonszenves alakot, egy magyar-osztrák handitengerészeti
matrózt. A milyen kellemes volt az én meglepetésem, éppen olyan
nagy volt a „mali" elbámulása, a mikor elébe állva, azt kérdem
tőle, még pedig a mi hadihajóinkon divó, ropogós olasz dialektus-
ban: „Hát te, amico mio, mit csinálsz itt? Kire vársz?" Hogy
mennyire meg lehetett- lepve a jámbor, azt elárulta azzal, hogy
nekem, a „czibilnek" szalutálva (!) felelt és elmondotta, miszerint ő
és még egy társa a pekingi detachement tien-czini csapatának Tong-
kuba kivezényelt tagja, a kinek itt az a kötelessége, hogy esetleg a
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vonaton utazó vagy Tong-kuba jövő tengerésztiszteknek szolgála-
tára álljon és azoknak esetleges útbaigazítást adjon. Elmondta, hogy
mely tisztjeink vannak Pekingben és nagy örömöt okozott nekem
azzal, hogy többek között olyan két tiszt nevét is felsorolta, a
kikkel annak idejében együtt szolgáltam a haditengerészetben és a
kiknek egyikével éppen Kelet-Ázsiában tartózkodtam hosszabb ideig.
(Majd találkozunk velők Pekingben.)

Azért, mert Tong-ku nyomorúságos sárfészek, nincs okunk
kicsinylőleg beszélni róla. Ha már nem vesszük tekintetbe, hog}'
„Hotel"-jében és „Dining room"-jában szibiriai orosz „Hotelier"
meg spanyol „kaszirnő" van, egyik üzletében pedig „Ansichtek"
kaphatók, hát akkor vegyük tekintetbe azt, hogy vasútja folytán
összeköttetésben áll a világ legelső rendű városaival: Londonnal,
Parissal, Budapesttel. Igaz, hogy kissé kerülő úton.

Az a rengeteg hosszú vasúti vonal — a leghosszabb a vilá-
gon — a mely megindul az európai Oroszország szívében, Moszkvá-
ban és végig húzódik egész Szibirián, ki a Csendes-Oceán partjáig,
Vladivosztokig — a mandzsuriai Khárbinban elágazik Dél felé és
érintve Da-la-csáo, Csáng-tu, Mukden, Liáoján, stb. mandzsuriai
állomásokat, Haj-csöngnél ismét elágazik kétfelé. A nyugoti ágnak
egyik meghosszabbítása levezet Port-Arturig és Dálniig, a másik
pedig Niu-csvángnál (Jun-kounál) Sán-háj-kvánon és Jung-Pingen át
Tong-kuba jön, a honnan Tien-czinen keresztül Pekingbe folytató-
dik és onnan pedig a Jangcze-kiang északi (bal) partján végighaladva,
Hán-kounál ér véget. (Most van tervbe véve ennek az ágnak a
meghosszabbítása Kantonig, Dél-Khinában.) A Háj-csöngnél elváló
keleti ág egyenesen Koreába vezet, a melyet Vi-dsu állomásnál ér
el; innen folytatódik Szöulon, Korea fővárosán keresztül, Fu-zánig,
a tenger partjáig, a hol a„Transzszibiriai" vasútnak vége van. De nem
sokáig. A nemzetközi „Waggon Lits" ugyanis már tervbe vette
annak a vonalnak is a meghosszabítását, még pedig a következő
módon: Fu-zánban a megérkező vonatot rávezetik eg}' hatalmas
hajóra, a mely a vonatot a keskeny koreai szoroson átviszi a szom-
széd, közeli japáni partokra, Simonoszekibe, mint a hogyan az
Irkuczk felől jövő vonatot a Bajkál tavi hajókon — a későbben
bemutatandó „Bajkál"-on meg az „Angára"-n — viszik át a Bajkál
tavon, Bajkál állomásról Miszovájába. Innen a hajóból a szárazra
tett vonat a Japáni Középtenger északi partján végighaladva, Tokióig,
illetőleg Jokohamáig vezet. Ezen terv szerint tehát legközelebb
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megtörténik, hogy az az utas, a ki például valamely atlanti-óceáni
parti városban, mondjuk Lisboában, Bordeauxban, vagy akár Ham-
burgban száll a vonatra, eljuthat a Csendes-Oceán partjáig, Joko-
hamáig, a nélkül hogy egyetlen egyszernél többször kellene átszál-
lania; tudniillik Moszkvában, a szibiriai vasút induló állomásán.

Időközben nagyszámú közönség gyűlt az állomásra, főképpen
az alsó osztályból való emberek. Podgyászaink — azaz, hogy
inkább mi, podgyásztulajdonosok — annak a veszélynek voltunk
kitéve, hogy podgyászaink lábra kelnek a nyugtalanul ide-oda
tolongó tömegben. Podgyászfeladás, mérlegelés ugyanis nem szo-
kásos a khinai vasutakon. Kiki maga köteles azokról gondoskodni.
Képzelhető tehát, hogy milyen indokoltan ideges nyugtalanság fogja
el azt az utast, a kinek ugyanegy perczben kell gondoskodnia a
nagy-podgyász berakásáról, a melyet a podgyász-kocsiba kell beadni,
meg a többi apró podgyászról, a melyeket magához vesz a kocsiba.
Hordár, a kire rábízhatná, nincs s ennélfogva az állomáson lézengő
kulikra kell azokat bízni. Már most melyiket tartsa szemmel az
ember ? A nagy-podgyászt vivőket-e, a vonat elején, vagy a kis-
podgyász vivőket, a kik a vonat legvégén levő kocsiba viszik
azokat?

Két órai késéssel — azaz 13 órakor — robogott be a San-hai-
kván felől jövő vonat. (A khinai vasutakon a napot nem kétszer
12 órára, hanem, mint Olaszországban, folytatólagos 24 órára osztják.
Ennélfogva 13 óra megfelel délután 1 órának, 18 óra annyi mint 6 óra
délután, 23 óra annyi mint esti 11 óra). A Tong-kui állomás közönsége
vad rohammal tolongott be a számukra fentartott kocsikba. A„Hsing-
csi"utasai szétkallódtunk és amikor a vonat pár perez múlva megindult,
útitársaim közül magamra maradtam a szalonkocsiban. A kocsi
csaknem tele volt. Túlnyomóan khinai urak és nők foglalták el.
Európai kevés volt; többnyire katona- és tengerésztisztek, a kik a
pekingi nagykövetségek katonai őrségéhez tartoztak.

A vonat és közönség a legjobb benyomást keltette. A vasút
ugyan keskenyvágányú, de azért a kocsik elég kényelmesek. Sőt
nagyon tiszták, a mely jelzőt khinai intézményre vajmi ritkán lehet
alkalmazni. A szalonkocsi közös termén kívül vannak apróbb fül-
kék is és buffetkocsi, a melyben európaias reggelit lehetett kapni.
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Valósággal meglepett a szalonkocsi közönsége. Csupa előkelő kül-
sejű, igen szépen, sőt igen gondosan öltözött férfiak és nők voltak.
A férfiak hosszú selyemkaftánja, a simára beretvált, telt, gömbölyű
arcz, a gondosan ápolt fényes czopf, az elegáns selyemkalap, hófehér
harisnya, meg a fekete selyemczipő, hasonlítlanul előnyösebb szín-
ben tüntette fel a khinai urakat, mint a milyenek a dísztelen kimo-
nót, idétlen faczipőt viselő, borzashajú, soványképű, czingár japá-
niak voltak, a kik között az előző heteket töltöttem. A nők kivétel
nélkül mandzsu-nők voltak, a mint az az ízléses, elegáns ruháza-
tukon, az el nem nyomorított lábacskáikon meg a virágokkal
fantasztikusan díszített frizurájukon első pillanatra felismerhető volt.
De nem csak az úri osztályon, hanem a köznépen is észrevehető
azonnal az a nagy különbség, a mely az északi meg a déli khinaiak
között fennáll.

A szalonkocsi néhány európaijával hamar ment a megismer-
kedés. Már az első állomás előtt bizalmasan a vállamra veregetett
egy tropikus öltözetű, óriási parafa-sisakot viselő, kissé himlőhelyes
úr, a kinek nevéről, foglalkozásáról még sejtelmem sem volt, hogy:
„Come along and have a drink!" (Jöjjön, igyunk egyet.) Bemen-
tünk a buffetkocsiba és a „Cocktail" mellett néztem a vidéket és
hallgattam hirtelen keletkezett barátom általánosságok körül forgó
beszélgetését. Hogy a boxer-mozgalmakról beszélt, az természetes.
A vidék unalmas és egyhangú. Lapos síkság; sem domb, sem fa
nincs rajta. Csak apró halmok tűnnek fel néha a vasút mentén
nagyobb csoportokban. Csupa sírdomb, a melyben a boxer-mozga-
lom idejében elesett khinaiak vannak csoportosan eltemetve. Nagyob-
bára mocsarak borítják a vidéket, a mely mocsarakat a Pej-ho hagy
vissza, a mikor dagály alkalmával helyenként túllépi a medrét.

Tien-czin természetesen a legjelentékenyebb állomás Peking
előtt. Temérdek ember az állomáson; köztük igen sok európai
(amerikai) és feltűnően sok európai nő. A vonat utasainak leg-
nagyobb része kiszáll, de viszont sokan szállnak föl. Mintegy öt
perczczel az első tien-czini állomás után, a mely az európai kon-
czeszsziók állomása (úgy is hívják: Tiencin settlement), ismét megáll
a vonat a felső tien-czini állomáson (Tiencin City), a mely a khinai
városrésznek szól. Itt is igen nagy az anyagcsere. Százával szállnak
ki a khinai utasok, de ugyanannyian szállnak föl. Hogy ez a sok
ember ehhez a kevéssé nagy horderejű cselekményhez miért ordít
és kiabál olyan rettenetesen, azt nem tudtam megérteni. Látszik,
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hogy a khinaiaknak lassanként mégis csak megtetszik az „ördöri-
gős, barbár intézmény", a vasút, a melynek segélyével két-három
óra alatt érik el Peking falait, a mely útra csak néhány évvel előbb
ugyanannyi nap volt szükséges. Tien-czinen túl valamivel kultivál-
tabb a vidék, sűrűbb a lakosság. A dús szántóföldeken sok a gaz,
a dudva; minden szántóföldön egy-két keskeny csatorna húzódik
végig; rajta taposó kutakik, a melyen meztelen kulik naphosszat
taposnak, hogy öntözzék a földeket. A faluk nyomorúságos agyag
kunyhók; az utczáikon többnyire alsórendű alakok, temérdek gyerek,
sok disznó, a melyek lelógó hasukkal az utcza sarát érintik. A tisz-
tán khinai jellegű, de a modern technikai kellékekkel — távíró-
huzal, szemaforok, villamos harangok, víztorony, stb. — felszerelt
állomások éles ellentétben állanak a környezettel, a melyen rajta
fekszik az évezredes ósdiság, olyan eredetiségben, hogy a fantá-
ziánkban megalkotott kép tökéletesen megegyezik a valóságos kép-
pel. A mocsarakban hentergő bivalyok, a vállán keresztbe vetett
rúd két végén lógó vedret czipelő kuli, csúcsos tetejű, széles kari-
májú kalappal a fején, az országúinak nevezett hepehupás ösvényen,
dagadó sárban dülöngve tipegő parasztnő, a ki elnyomorított lábai-
val nem embernek való nehéz munkát végez, a halmokon kiemel-
kedő, zeg-zúgos tetejű, sok tornyú pagoda — mind tipikusan khinai,
de egyszersmind nyomasztó, vigasztalan benyomást kelt, a mint a
szalonkocsi ablakából kitekintve, ezt a panorámát látjuk végig-
száguldani előttünk.

Számos csatornán halad keresztül a vonatunk. A hidak mind
újak, vasból valók. A régieket felégették a boxerek. A Lu-tái csa-
torna után közvetlenül Hsi-ku következik, az a nagy arzenális, a
melyet a Seymour-féle expediczió — angolok, németek és magyar-
osztrák tengerészeti csapatok — csak küzdelmes ostrom után tudtak
bevenni. Jang-csun állomás után áthaladunk a Pej-hon és egyszerre
barátságosabb lett a vidék. A földek kultiváltabbak; itt már több
a termés, mint a dudva; gyümölcsfákat is lehet látni, köztük szá-
mos sírhalmot. Az emberek jobban vannak öltözve, sőt még
a nap is előbújt a felhők mögül. Talán annak az aranyos sugarai
árasztottak kedvező világítású fényt a vidékre, hogy barátságosabb
hangulatban közeledjünk az ország szívéhez, Pekinghez. Lo-fa és
Lang-fang állomások jelentékenyen nagyobbak, mint az eddigiek
voltak. Mindkét állomáson különböző nemzetiségű tengerész és
sorkatonaságot láttunk, a kik az illetékes nemzetiségű utasok eset-
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leges védelmére voltak az állomásokhoz kivezényelve. Nagyon barát-
ságosan viselkedtek ugyan a khinaiak velünk — idegenekkel —
szemben és az esetleges veszélynek még a gyanúja sem merült
föl bennünk, azért ezek a jóképű, szuronyos-revolveres európai
legények mégis igen megnyugtatólag hatottak reánk. Különösen emlé-
kezetes szerepet játszott a boxer időben Lang-fang állomás. Az itt
lezajlott esemény tette válságossá és veszedelmessé a Pekingbe
bezárt európaiak helyzetét. Seymour tengernagy az angol-német
csapataival •— a kikhez a 45 főnyi magyar-osztrák csapat bekebe-
leztetett — leírhatatlan küzdelmek közepett jutott el a takui zátony
előtt horgonyzó hadihajókról Lang-fangig, miközben minden útba
eső falut ostrommal kellett elfoglalnia. Lang-fangon túl, Peking felé,
azonban nem juthatott. Az itt összpontosított nagyszámú boxer had
és rendes katonaság igen erős ellentállást fejtett ki az eddigi ütkö-
zetek folytán nagyon megfogyott csapatok ellen; a harczképesek
pedig annyira ki voltak merülve a harcztól, gyaloglástól, forróságtól
és éhségtől, hogy Seymour kénytelen volt visszafordulni Tien-czin
felé. Hogy a vasútat többé szét ne rombolhassák esetleges támadás
alkalmával, a vasúti állomások bástyákkal vannak megerősítve és
a közelükben vannak az európai csapatok kaszárnyái elhelyezve.
Hoang-csu és Hai-czu állomások között a császári vadászati erdő
falai mellett halad a vonat és Fong-tai állomása után feltűnik a
távolban — Peking rengeteg kőfala. Mintegy fél órán át halad a
vonat a régi állomástól a falakig, illetőleg Peking déli kapujáig, a
Jung-ting-mön felé. A régi vasútnak, azaz a boxer-mozgalom előtti-
nek, nem volt szabad a város falán belül jönni. „Az a barbár jármű
ne szennyezze be a mi szent városunkat", mondották a pekingiek.
Ma azonban végigmegy a „Khinai városrész" keleti felén, elhalad
a „Tatárváros" fala alatt és megáll a Tatár város főkapuja, a Czien-
mön megett. Ez a végállomás. Megérkeztünk Pekingbe.

Pekingi tartózkodásomhoz kellemes emlékek fűződnek, talán
a legkellemesebbek, a melyeket egész utazásom alatt gyűj-
töttem. A Pekingben töltött napokon ugyanis az ottani követsé-
günkhöz kivezényelt haditengerészeti detachement vendége voltam
és ennek következtében történt, hogy eltekintve attól a végtelen
kedves állapottól, hogy Pekingben tartózkodva, mégis „otthon"
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éltem, azonkívül a honfitársak és végtelenül lekötelező szivességű
bajtársak szeretetreméltó társaságában éltem, a kik avval a lovagias
vendégszeretettel fogadtak, a melynek kifejtésében a magyar-osztrák
haditengerészet tisztjei páratlanok. Az irányomban tanúsított szívé-
lyes vendégszeretetük olyan mérvű volt, mintha velem — vendé-
gükkel — szemben hármas minőségemben akartak volna szívélye-
sek lenni, tudniillik a vendéggel, a honfitárssal meg az egykori
bajtárssal szemben.

A lemenő nap bíbor fényt árasztott Peking rengeteg, hatalmas
falaira, mikor a Tien-czin felől jövő vonat megállott Peking déli
kapujánál, a Csien-mönnél. Az indóház sehogy sem áll arányban a
„Központi Birodalom" császári fő- és székvárosával. Az indóház
kisebb és szerényebb, mint a magyar vasutak mentén bármely
harmad-rangú állomás indóháza. Egyfelől a monstruózus városi-
fal, a vágányok túlsó oldalán pedig Peking „Khinai" városrészének
apró házakból álló tömkelege. Ezen a keskeny helyen fekszik
Peking fő vasúti állomása. Ellenben a kuliknak egész tömege sür-
gölődött és ordított körülöttünk, kínálkozván, hogy podgyászainkat
behordják a városba. Egymás kezéből kapták ki a podgyászdarabokat;
öt darabból álló podgyászom talán tíz-tizenként kezén ment keresztül;
azt sem tudtam melyikre vigyázzak. Végre rendet csinált a khinai
rendőr, meg egy európai portás, a „Hotel de Waggon Lits" ener-
gikus hivatalnoka, a ki botjával ütögetett a podgyászokat vinni
akaró suhanczok kezére, így kényszerítvén őket a podgyász lete-
vésére. Rengeteg kapun vonultunk be a városba, illetőleg a „Nem-
zetközi negyedbe", a melyben az idegen követségek palotái, ka-
szárnyái, bástyái egészen különálló várost alkotnak. Ebben a ne-
gyedben van a „Waggon Lits" Hotelje is, alig negyedórányi távol-
ságra a Czien-möni vasúti állomástól.

Előzetesen már sokat olvastam és hallottam Pekingről és tudtam,
hogy ámbár ismerem Khinának vagy husz-huszonöt városát, de
azért Khinát mégis csak Pekingben fogom megismerni. Annál meg-
lepőbb hatással volt tehátreám a „Waggon Lits" szállodája. Olyanbenyo-
mást tett reám, mintha Európának valamely előkelő szállodájába tértem
volna be: előkelőséget, nyugalmat, kényelmet és tisztaságot találtam.
A számomra kijelölt lakás tágas, nagy szobából, teljesen az én
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számomra izolált terrászból és fürdőszobából állott. A szobában vil-
lamos világítás, villamos forgó-legyező; temérdek szekrény és akkora
rézágy, a melynek szélessége felülmúlja a mi ágyaink hosszát.
Körülötte hófehér mousselin mosquito háló. A kiszolgálást termé-
szetesen a „Chinese boy" végzi, azzal a figyelemmel, a melynél
khinai inasoknál többet kifejteni semmiféle nemzetiségű szolga nem
tud. Eredeti szándékomat, tudniillik hogy a „Nemzetközi negyed-
ben" lévő nagykövetségünk őrizetére kivezényelt haditengerészeti
csapatnak tisztikarát még azon napon meglátogassam, a késő időre
való tekintetből nem hajthattam végre. Kárpótlásul „riksába" ültem
és kalandoztam Peking utczáin. Az első kirándulásomon nyert be-
nyomások óriási tömege folytán izgatottan, kábult fejjel feküdtem
le az ágyrengetegre, a melyen órákon át álmatlanul hánykolódtam
a benyomások okozta izgatottság, meg a rettenetes tikkasztó forró-
ság következtében. (Úgy tapasztaltam, hogy a villamos „forgó le-
gyezők" csak forognak és zúgnak, enyhülést azonban nem adnak.)
A következő nap reggelén már kilencz órakor átmentem követ-
ségünk palotájába, a melytől a hotel csak néhány percznyi távol-
ságra fekszik.

Mielőtt betérnék a követségi palotába, engedelmet kérek arra,
hogy egy kis eseményt mondjak el, a „telepathiának" nevezett
természeti jelenségek csodálatos köréből. Elismerem, hogy a „tele-
pathia" az objektivus természetbúvárok szemében, egész jogosultan,
csak „nonsens" és nem bánom, ha az itt elmondandó eseményt,
a melynek „passzivus" hősei a később megemlítendő tengerésztiszt
meg én voltam, nem a telepathikus események sorába, hanem
a számtalanszor előforduló véletlenségek közé soroljuk. Az eset
azonban — mint véletlenség is — egy s más tekintetben annyira
különös, hogy érdemesnek tartom a megemlítését. Előbb azonban
lássuk az előzményt:

Mintegy 15 évvel tavalyi pekingi tartózkodásom előtt, „Zrínyi"
korvettánkkal a koreai partokon tartózkodtam. Három hetet töltöt-
tünk Csemulpóban, Szöul fővárosnak tulajdonképpeni kikötőjében.
Ott tartózkodásunk egyik napján rendeletet kaptam parancsnokomtól,
hogy délutáni két órakor — az apály legmagasabb fokán — egy
csónakkal, két emberrel, meg a kellő felszereléssel menjek az öböl-
nek egyik általa kijelölt — a horgonyzó hajóktól jó messzire eső —
zátonyára, a mely zátonyon, tudomása szerint, apály idején igen
érdekes zoológiái és botanikai tárgyakat lehet gyűjteni. A két órakor
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elindult expedíciómban résztvett B r V. nevű tengerészkadét
is, a ki a természettudományi tárgyak iránti előszeretetből, önkény-
tesen ajánlkozott a résztvevősre. Az expedíció azonban — igen
röviden elmondva — a hirtelen fellépett és véletlenségből tekintetbe
nem vett elemi változások következtében (tudniillik valamely me-
teorológiai okból a dagály sokkal korábban állott be és a szokottnál
sokkal intenzivusabb áramlással), a mi kis expedíciónk igen nagy
bajba jutott. Csak igen röviden említem meg, hogy az elsőizben
kiküldött tíz emberből álló „mentő-expedició'' a hatalmas csónakkal
nem tudott bennünket a bajból kirántani, sőt maga is hasonló bajba
jutott. Már-már teljesen elveszettnek tekintettük magunkat, a mikor
későn este az újabb mentő-expedició, a melyet már gőzbárkával
küldöttek ki utánunk, mentett ki bennünket a halálos veszedelem-
ből. Délutáni négy óra helyett, esti tíz órakor kerültünk vissza a
„Zrinyi"-re. Befejezvén a kelet-ázsia expedíciót, hazatértünk. Az
én kis expedícióm tagjai, tudniillik én meg a kadét, szétváltunk.
Ki jobbra, ki balra került, azaz mindegyikünk más-más hajón más
világrészre küldettünk. Az én expedícióm kadétjával, B rrel,
ugyanegy hajóra többé nem kerültem; őt soha többé nem láttam,
még a hírét sem hallottam. Csak tizenöt évvel később, Peking felé
tartván, hallottam meg a tong-kui vasúti állomáson őrtálló magyar-
osztrák matróztól, hogy a pekingi tengerész-csapat második parancs-
noka B r sorhajó hadnagy, az én volt csemulpoi expedíció-
bajtársam. "• ; Í •

És most lássuk mi történt később:
A követségi palota elé érve, a palota kapujában őrtálió altiszt-

nél tudakozódtam B r sorhajó-hadnagy után. „Még nincs itt,
jelenté az altiszt; de kilencz órakor itt lesz. Már jön is; ott fordul
be a sarkon, K . . . . a sorhajó orvos úrral". A keskeny utczát
két magas kőfal alkotta. Az utczán rajtam és velem szemben jövő
két tengerésztiszten kívül egy lélek sem járt. Szembe indulván a
felém jövő két tiszttel, egyikükben rögtön megismertem az én ifjú-
kori barátomat, az egykori kadétot. Rám ismert ő is. De érthetetlen
módon, nemcsak a csodálkozásnak és meglepetésnek kifejezését
láttam az arczán, hanem valósággal a megdöbbenésnek és hihe-
tetlenségnek a kifejezését is. „Ön Dr. G., nemde; a fregatt-orvos"?
„Igen, az vagyok", felelém én". „Az lehetetlen, monda — nem a

\ sorhajó-hadnagy, hanem a mellette álló másik tiszt, a sorhajó-
,'os. — „Bizony Isten az vagyok", mondám én, tréfásan ugyan,
Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 54
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de szintén meglepetten a személyemben való kétely fölött. „No hát
az egyszerűen képtelenség, lehetetlenség! Ez a véletlennek csak-
nem lehetetlen játéka. Ha ezt valakinek elmondanám, és az el nem
hinné, hát joggal tenné; mert ez lehetetlenség'-.

A két tiszt egymással versenyzett annak a kijelentésében, hogy
ez az én hirtelen felmerülésem a pekingi idegen-legácziók falai kö-
zött — főleg azonban, hogy éppen ebben a pillanatban merültem
fel, egyszerűen mese, tünemény. A mértéktelen csodálatnak tudni-
illik ez volt az előzménye: a két tiszt ugyanazon reggelen vala-
mely analógus eset kapcsán a zátonyon való fenakadásról beszélt.
A „zátony históriák" révén a sorhajó-hadnagynak eszébe jutott az
a zátonyos esemény, a mely tizenöt évvel azelőtt vele is megtör-
tént, még pedig a társaságában lévő sorhajó-orvosnak egyik szűkebb
körű kollégájával, egy akkori fregatt-orvossal együtt. Az esetet el
is beszélte neki. És egy vagy két perczczel az eset elbeszélése után,
a mint befordulnak az utczasarkon, ime előáll egy ember, a ki
abban a koreai zátonyesetben a másik résztvevő volt. Tizenöt év
óta a sorhajó-hadnagy ezt az esetet soha senkinek el nem mon-
dotta; tizenöt év óta engem nem látott, a nevemet nem hallotta
és most egyszerre és hirtelen, két perczczel azután, hogy az eset
elmondását befejezte, előtoppan a „zátonytárs".

Ez volt a bevezetése az én vendégségemnek a pekingi követ-
ségi-őrség tisztikaránál, a melyek körében felejthetlen emlékű szép
napokat töltöttem.

Peking nemcsak város, hanem fogalom is, amilyen például Róma,
London, Jeruzsálem, Mekka. Peking története a legrégibb időkbe
nyúlik vissza, a mennyiben a mi időszámításunk szerint 1121-ben
Krisztus előtt Csi név alatt már említik, a mely várost 500 évvel
Krisztus előtt betörő hordák leromboltak. Felépítették újból és a
IV. és X. században Krisztus után időnként különböző tatár dinasz-
tiák székvárosa volt. A tatárok után a mongolok kerültek uralomra
Dzsinghisz khán alatt, a kinek unokája, Kublai khán, Pekinget
ismét székhelyévé tette. Kublai khán idejében a város nagyobb
volt, mint a milyen ma, és olyan fényes épületekkel díszíttette ;i
várost, hogy az udvarában tartózkodó Marco Pólónak valóban volt
oka a város szépségeit dicsőíteni hazajövetelekor. Peking monu-
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mentális építményei nagyobbára a Kublai khán idejéből valók.
A Ming dinasztia uralomra jöttével, 1368-ban, a fővárost Nan-kingba
tették át, de 1409-ben Pekinget ismét visszahelyezték előbbi mél-
tóságába. (Innen ered a neve; Pe-king ugyanis — a melyet az
északi khinaiak Bé-zinnek neveznek — azt jelenti: északi város,
ellentétben Nan-kinggal, a déli várossal.) Ekkor kezdették meg Pe-
king északi városrészének hatalmas falait építeni és ötven évvel

I PEKING TÉRKÉPE. (EREDETI KHINAI RAJZ.)

54*
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később a déli városrészt is hasonló fallal vették körül. Mikor 1644-ben
a mandzsuk, mint győztesek vonultak be a fővárosba, lakóhelyül
az északi városrészt választották maguknak, a melyet azóta .,Tatár£í-
vagy ,,Mandzsu"-városnak neveznek, ellentétül a déli városrészszel,
a melyet •„Khinai-város"-nak neveznek ma is. Az akkor fennállott
ellentét a két nemzetiség között lassanként kisimult, mert a két
nemzetiség összeolvadt. De csak részben, mert csak a mongolok

AZ ANTINGMÖN. (KAPU.)

meg mandzsuk keverődtek össze, míg ellenben khinaiak és mandzsuk
keverődése ma sem befejezett.

Peking újabbkori történetéből emlékezetes az angolok és fran-
cziák egyesült erővel történt bevonulása 1860-ban, a mely alka-
lommal az idegen csapatok bevonultak a császári lakosztályokba is,
a melyekben el nem hihető vandalizmussal számos műemléket
romboltak széjjel és temérdek kincset hoztak magukkal „emlékül".
Az ezen idők óta fokozottabb mértékben fellépő idegengyűlölet, a
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sűrűn beálló súlyos elemi csapások — rossz termések, végtelen
nyomor — továbbá a hihetetlenül rossz közgazdasági és közigazgatási
viszonyok, későbben a japániak győzelme Khina fölött, azután az orosz-
fondorlatok Mandzsúriában, okozták, hogy a végképpen elkeseredett
khinai nemzet fellázadt a köztük élő idegenek ellen, a mely lázadás
1900-ban, a híres „Boxer lázadás", annak idejében hónapokon át
izgalomba tartotta az egész világot.

Ennyit tájékoztatásul, hogy megértsük a két város helyrajzi
és társadalmi viszonyaiban fennálló különbséget. A négyszög alakú,
óriási területen fekvő két városrészt hatalmas kőfal veszi körül.
Az északi városrész, Nei-cseng, csaknem egészen szabályos négy-
szög, a melyet ugyancsak hatalmas kőfal választ el a tőle délre
fekvő Khinai-várostól, a Váj-csengtől vagy külvárostól. A Tatár-
várost körülvevő fal kerülete 24 kilométer és tizenhárom méter
magas; a tövében tizenöt méter széles, a tetején tíz méter; olyan
széles tehát, hogy 20—22 lovas katona könnyen mozoghat rajta.
Minden háromszáz méter távolságban magas tornya van. A Tatár-
városba 9 kapu nyílik; valamennyi óriási, hatalmas, széles. A kapuk
tetején 30—35 méter magas, otrombán nehéz, czikornyás tetejű
torony. A Khinai-város fala, a mely csak 17 km. hosszú, minden
dimenziójában valamivel kisebb, mint a Tatár-városé.* Csodálatos,
impozáns alkotás ez a pekingi hatalmas kőfal. A czikornyás tor-
nyokon meg bástyákon kívül nincsen rajta semmi dísz, semmi
művészi; mégis lebilincselő, csaknem megdöbbentő benyomást
teszen az emberre. Órákon át voltam képes bámulni ezt a szürke
kőtömeget és nem tudtam magamnak megmagyarázni, hogy tulaj-
donképpen melyik tulajdonságával nyűgözött le. A benyomás ha-
sonlít ahhoz — de jelentékenyen erősebb — a melyet a gizehi
pyramisok meg a sphynx tesznek a szemlélőre.

A Tatár-város kellő közepét ugyancsak falakkal körülvett nagy
négyszög foglalja el, a „Császár-város" vagy „Tiltott-város"; viszont
ennek a szívében van az ugyancsak hatalmas kőfallal körülvett
„Bibor-város", a khinai császár kastélyával és annak melléképüle-

*' Nem tévesztendő össze a tulajdonképpeni „Khinai nagy fallal". Ez a fal —
az emberiség alkotásainak egyik leghatalmasabb műve — a melyet a tatárok beroha-
násai ellen építettek az ország határai körül, 3000 kilométernél hosszabb; átlag 7 méter
magas, 4 méter széles; minden 500 méterre tornyokkal, bástyákkal van erősítve. He-
lyenként a fal olyan széles, hogy nagy katonai csapatok mozoghatnak rajta.
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teivel. A Tiltott-városba tilos a bemenet, a „Bibor-város"-ba a „belső
emberek közül is" csak a kivételesebb egyének juthatnak be.
A bibor nevet a falak veres tetejétől kapta, a melyek mögül a
császári kastélyok sárga födele látható. (Hogy mi van a Tiltott-vá-
rosban meg Bibor-városban, azt meglátjuk később, de persze csak
kívülről.)

A Tatár-város és Khinai-város között húzódó fal meg a Tiltott-
város délkeleti szöglete között fekszik az idegen követségek falakkal
teljesen elkülönített városrésze, a melyben az ugyancsak külön-
külön kőfallal körülvett idegen követségek épületei — paloták, ka-
szárnyák, kórházak, templomok — állanak. Peking tehát — a mint
látjuk — valóságos kőfal város.

Ezen általános tervrajz előrebocsátása után útra kelhetünk.
Ebből a czélból legjobb, ha felmegyünk a két városrészt egymás-
tól elválasztó fal tetejére, még pedig riksán — mert a Tatár-
várost körülzáró falon ez a jármű meg van engedve. Imponáló,
hatalmas látvány tárul fel előttünk ebből a magaslatból. Közvetlenül
előttünk fekszik a nemzetközi vagy európai negyed, mintegy más-
fél négyzetmértföld területtel, a melyet csaknem a közepén szel
keresztül a Ju-ho (a Drágakő csatorna) meg Rue de Legations,
egy szép tiszta utcza. A különböző nemzetiségű követségek palotái
és kaszárnyái egymástól teljesen elkülönített területek. A Rue de
Legations felénk eső oldalán áll az amerikai, belga és hollandus
követség egy sorban; ezek mellett az orosz és angol követségi
palota. Valamennyit meg lehet ismerni elsősorban a lobogójáról,
a mely az árboczon leng, másodsorban a kapuk előtt meg a bás-
tyákon őrtálló katonákról. Legkiválóbb az angol követségi palota,
a mely gyönyörű parkban fekszik. Kapuján még látszanak az 1900.-iki
boxer-golyók nyomai, alattuk pedig ez a felírás; „Let we forget".
(Felejtsük a múltat.) A Rue de Legations túlsó oldalán, némileg
elszigetelten a többi követségtől, áll a német követség nagyterje-
delmű palotája meg kaszárnyája. A park közepén Ketteler báró —
a meggyilkolt német nagykövet — márványszobra áll. A mi követ-
ségünk épülete az európai negyed észak-keleti sarkában fekszik,
esetleges veszedelmek idejében meglehetősen exponált helyen. Keleti
oldala a Hatamön-utczára néz, a Tatár-város főútjára, az északi oldala
pedig a Thoman-utczára. (Ezt az utczát a mi haditengerészetünk
egyik kiváló bajnokának tiszteletére nevezték el, a mely tiszteletet
az illető tiszt az életével vásárolta meg. Thoman kapitány ugyanis— a
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magyar-osztrák csapatok parancsnoka Pekingben •— a boxer-lázadás
alkalmával az elsők egyike volt, a ki a bástyán elesett. Ugyan-
csak az európai negyedben, a Rue des Légationsban, van a Sang-
hai Bank meg az Orosz-Khinai Bank, a melyekben az odaérkező
idegennek a bankok előzékeny hivatalnokai bármely összeget ki-
fizetnek. Persze csak a megfelelő hitellevelet kell felmutatni.

Ámbár a követségek kőfalakkal teljesen izoláltak egymástól,
azért a követségek őrizetére kivezényelt katonai és tengerész csa-

A NÉMET NAGYKÖVETSÉGI ŐRSÉGBŐL.

itai a legszorosabb összeköttetésben állanak egymással. Valamennyi
rendeltségnek közös parancsnoka van, a mindenkoron rangban

. .idősebb tiszt. Az őrségek száma különböző; némelyik követség
-ege háromszázötven emberből áll, némelyiké százötven ember-
1. Legnagyobb az orosz őrség, a minthogy az orosz követség

-lotája is valóságos vár. Igen erős a japáni őrség is, a mely nem-
rtnek a követségi palotája a spanyol és franczia követség között
?ült, a Rue de la Douane-on. Az épületek sürgönyhuzallal, tele-
::nal s más allarmirozó készülékkel állnak összeköttetésben. —
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A negyed utczáin az illetékes nemzetiségű katonaságon kívül khinai
rendőrök is állanak őrségen; khinaiaknak ebbe a városrészbe belépni
nem szabad, kivévén, ha a negyedben lakókkal valamely szolgálati
viszonyban állanak.

És most, hogy ideiglenes otthonunkat nagyjában ismerjük
kezdjük meg bolyongásunkat a rengeteg városban. Legtöbbet nyújt
az a kirándulás, a melyet a Tatárváros közepén fekvő Császár-város
körül teszünk, négyszögben. Kiinduló pont a Tatárvárost a Khinai-
várossal összekötő kapuból eredő Hatarnön-főút, a Tatár-város lük-
tető főütere.

Amint a Rue des Légationsból, az amerikai nagy követség
mellett, kiérünk az előkelőén csöndes európai negyedből, pár lépéssel
odébb a Hatamön-úton vagyunk. Meglepő, megdöbbentő kép. tárul
elénk. Nyílegyenes, széles, beláthatatlan hosszú utcza áll előttünk,
a mely zsúfolásig tömve van emberekkel, állatokkal, különös alakú
járművekkel. A mintegy 25 méter széles úttest közepe egy méter
magas töltés, a melyen az utcza főforgalma zajlik le; a főúttesttől
jobbra és balra széles árok húzódik, itt-ott szennyes, bűzös vízzel,
Az árkon túl a házakig magas töltések húzódnak, közvetlenül az
üzletek előtt. Ezeken szintén a kocsik, riksák és emberek tömege.
A középső úttesten ezer meg ezer ember tolong; hosszú teve-
karavánok, lovasok lóháton, öszvéren és szamáron; a csaknem
egészen mezítelen, zihálva futó kuliktól vont riksák óriási tömege.
(Pekingben több mint tízezer lá-cső-ti (riksa-kuli) fut az utczákon.)
A fekete palankinban khinai vagy mandzsu előkelő úr, szemén
tenyérnyi barna szemüveg, kezében parányi legyező; körülötte hat-
nyolcz tagból álló kísérete, öszvérháton. Kétkerekű ormótlan taligák
hosszú sora, a melyeket meggörnyedve tol a kuli maga előtt, miköz-
ben folytonosan szabad útért ordít: „Csié-kvang, csié-kvang!" A
talyiga terhe: egyik ülésen elmélázva pipázó ember, mellette, a
másik ülésen az árú: bőrök, zsákok vagy egy leszúrt disznó. Az
árkon túleső járda kisebbített kiadása a főúttestnek; ezen az európaiak
riksái járnak, meg a „lovas kocsik", Pekingnek legsajátosabb jár-
művei. Párját nem találjuk az egész világon ; Pekingen kívül még
csakÉszak-Khinában. A rúgó nélküli kocsi két otromba, nehéz kereken
jár; alacsony kék vászon vagy bőr fedelén két oldalt egy-egy
lebernyeg van ablaknak; elül, a hol az utas beszáll, el van füg-
gönyözve; felhágója, lépcsője nincs. Előtte szép, derék öszvér, a
melyet a kocsisa a kantárszárnál fogva vezet. Az utas benn ül a
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kocsiban, a kocsi fenekén, mert ülés nincs benne. A „peking-car"
a legrettenetesebb jármű. Úgy döczög, hogy kirázza az ember
lelkét, a forróság pedig a bőrfedél alatt irtózatos, a beléje ömlő
por tikkasztó. Mi európaiak, ha már valamely okból kénytelenek
voltunk használni, rendesen künn ültünk a kocsi keskeny deszká-
ján, az öszvér fara mögött; a khinainak azonban ezt tiltja a mél-
tósága. 0 nagyon jól érzi magát a kocsi belsejében; összerázatja a
bordáit, tűri a forróságot, nyeli a port és legyezgeti magát hozzá.
Csak egy esetben ül künn a khinai ember; akkor tudniillik, ha
anya és a felnőtt leányával együtt megy valahova. Ilyenkor az anya
a külső deszkán ülve lógatja le elnyomorított, picziny lábait, a leánya
pedig benn ül a kocsiban. Tisztességes khinai leányzónak ugyanis
nem illik az' utczán mutatkozni. Azért ül ő benn és a mamája künn.
De hogy az ablakon ki ne bámészkodjon, azt nem tiltja a különben
rettenetes szigorú khinai etiquette. A kerek arczú, húsosképű leány
gyermekes naivsággal, csillapíthatatlan kíváncsisággal bámészkodik
ki a szűk, kis ablakon. Hogyne, mikor olyan ritkán van alkalma
az utczát látni! Fénylőén fekete haja a papiroslap simaságával van
a feje körül fésülve, arcza vastagon be van hintve rizsporral; két
felől czéklapirosra befestve, a szeme alja pedig feketére.

Éppen makadamozták a Hatamön-utat ott tartózkodásom idejében.
A simító gépek akadályozták a forgalmat, de nagyobb akadályt
okozott az „ördögi gépek" munkáját bámuló ácsorgók tömege.
Mintegy száz méter hosszú nyüzsgő gomolyagba gyülekezett meg
itt a tömeg, várván, míg rá kerül a sor a továbbhaladásban. Az
•épülés alatt álló úttest előtti részen a széles árkokon ugyanis
keskeny pallókat fektettek le, hogy ezeken térítsék le a forgalmat
•a főúttestről a házakmenti keskenyebb útra. A deszkák azonban
•az árokba hullottak és palló nélkül haladunk át az árkon. Micsoda
nyüzsgés és ordítás! Elképzelhetetlen módon tolong a heterogénus
tömeg, előbb le az árokba, onnan fel a keskeny járdára. Az üzletek
előtti járda azonban lejtős az árok felé, csúszós a ragadó sártól
s hepehupás. A riksa akkorákat zökken, hogy lehetetlen benne
maradni; a lovas kocsi pedig annyira oldalt dűl, hogy mindenféle
más jármű darabokra menne ezen az úton. A járdák mellett a
nyitott üzletek és műhelyek széles nyílásai tátongnak, előttük és
bennük temérdek ember, a ki ad, vesz alkudozik vagy dolgozik.
A mesteremberek egy része künn dolgozik a műhely előtti sárban;
főképpen az, a kinek a munkájához több hely kell, mint a meny-
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nyit a szűk helyiség nyújthat: az asztalos, a kötélgyártó, a takács.
Jódarabig haladván a házakmenti töltésen, ismét letérhetünk a főút-
nak már makadámozott részére és újra benne vagyunk annak leír-
hatatlanul zűrzavaros forgalmában. Hosszú temetési menetben részt-
vevő emberek és palankinok összefolynak valamely lakodalmas
menet embereivel. Lovas katonák, éppen olyan erőszakos kímélet-
lenséggel és fölényt nem ismerő határozottsággal, mint Európában,
keresztül törtetnek az egyetlen testté összetömörült tömegen. Pohos,
himlőhelyes kapitányuk kimondhatlan gőggel tör előre, éppen ott,
a hol legsűrűbb a tömeg. Az ember kábul a zajtól, de a kép lebi-

A PEKINGI EGYLOVAS.

lincselően érdekes. Az út melletti árkokban temérdek a rongyos
vászontetővel borított bazár, laczi-konyha, kuruzsló és jövendő-
mondó sátor; sok az agyag viskó, pihentetők a teve-karavánoknak
meg a kocsi összvéreinek és szamarainak. Köztük bambuszrudakra
kifeszített gyékénytető alatt fazekasok, hentesek, komédiások, „par-
terre akrobaták." A hol ismét van víz az árokban, illetőleg zöld
nyálkával bevont bűzös mocsár, ott kövér sertések és malaczok
röfögve túrják az árkot. Köztük galambok tipegnek és röpködnek,
a „fuvolázó galambok." A khinaiak ugyanis nagyon szeretik a
galambot; hogy ragadozó madarak elől védelmezzék kedvenczeiket,

55*
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könnyű kis bambusz tilinkót kötnek a szárnyaik alá. A tilinkók
repülés közben hangot adnak s ettől a ragadozó madár nagyon fél.

Mintha sohasem lenne vége, olyan rendkívül hosszúra nyúlik
a Hátamon. Magától értetődik, hogy az út mindkét oldalán számos
kiváló, sőt monumentális épület előtt haladunk el. így például
mindjárt az út elején elhaladunk a „Keleti diadalív" — a ,,Tung-tai
páji-lo" — alatt; később a Ketteler ív alatt, a mely emlékkaput a
német császár parancsára emeltek ezen a helyen Ketteler báró
német követ emlékének tiszteletére, a kit ezen a helyen gyilkoltak
le a boxerek 1900-ban. A diadalkapun khinai, német és latin szö-
vegben van megírva az ív rendeltetése. Utunkba esik a Jü császári
herczeg palotája; utána jobbra az úttól, a hatalmas kiterjedésű
arzenális, balra a Csungli-Jámen, a minisztériumokat magába fog-
laló állami épület. Jó messzire ezektől a „Négyes diadalkapu"-t
találjuk, mögötte a Lung-fu-nu Buddha templomot. Tovább haladva,
a Ho, Csöng és Sze herczegek palotái; természetesen ugyanazon
környezetben, a melyet fennebb leírtunk és a Hatamön-útnak a végén,
már a Tatárváros északi falának a tövében, a híres Confucius- és
Láma templomot, illetőleg a Kvo-cse-csien és Jung-ho-kung tem-
plomokat, a hogyan a khinaiak nevezik azokat. Ezeknek a meglá-
togatására azonban most nincs időnk. Most csak folytassuk az utat
négyszögben a Tiltottváros körül.

Valamennyi fontosabb utcza keresztezésénél diadalíveket talá-
lunk, a pái-lokat, a khinai építészeti művészetnek átlag a legreme-
kebb, legművészibb alkotásait. A pái-lo az egész utczát átívelő,
szabadon álló, kőből vagy fából épült diadalkapu. A díszítésük
rendkívül gazdag, ízléses; ha fából faragottak, pirosra, kékre és
zöldre vannak festve. Minden esetben díszes, czikornyás tetővel
vannak fedve, a melyeknek végei tipikus khinai minta szerint
felfelé kunkorodnak. Rendesen valamelyik kiváló férfiú tiszteletére,
vagy annak emlékére emelik és a közönség a legnagyobb tiszte-
letben tartja azokat. Jól ismerhette II. Vilmos, német császár, a khinai
nemzet ethikai felfogását, a mikor a khinai nagy férfiak emlékét
dicsőítő diadalívhez hasonló emlékművel örökítette meg kedvelt
emberének, a meggyilkolt Ketteler bárónak emlékét. Az a körül-
mény pedig, hogy ennek az idegen embernek a khinai köznép
szemében csak „vörös barbárnak" az emlékkapuját éppen az ország
szivében, a „szent városban", ennek is a legfőbb utczáján — a
pekingiek Andrássy-útján — állíttatta fel, két okból jellemzetes.
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Mutatja a német nemzet félelmetes tekintélyét és mutatja a 40O
millió emberből álló khinai nemzetnek érthetetlen lágyságát.

Balra letérve a Hatamön-útról, párhuzamosan a Tatár-város északi
falával, kiérünk a szabályozott Pekingből és a keskeny utczák meg
sikátorok rendszertelen tömkelegébe jutunk. A Hátamon- meg a
Thoman-út között, — a mely utczát természetesen csak az európai
negyedben neveznek így, a Tatárvárosba hosszan benyúló részét
,,Csang-an Ta-Csiei"-nek nevezik — még valamiképpen, rendezet-
tek a viszonyok; a házsorok legalább utcza alakban sorakoznak
egymás után. A mi a Thoman-úton túl következik, az valóságos
labirintus. Feneketlen sár, csúszós, lejtős ösvények a boltok és
lakóházak előtt; bűzös vizű mocsár, miniatura erdő és aztán ismét
szűk utczák, árkok, mocsarak, ligetek következnek egymásután.
Az üzletek ajtójáról óriási czégtáblák lógnak le, vagy keresztbe
feküsznek az utczán; a jelentékenyebb üzletek utczáit ponyva fedi
egész hosszukban. Igaz, hogy a ponyva alatti félhomályban kevésbbé
perzsel a nap, de annál fojtóbb a levegő.

Kissé ritkul a háztömeg és egyszerre pillantunk meg két hatal-
mas épületet egymástól néhány percznyi távolságban, egymással
majdnem szemközt; a szokásos khinai modorban épült két mogorva,
zord kőóriást. Lenn rengeteg széles alap, felfelé kissé vékonyodó
monstruózus nehéz falakkal, meredek, magas czikornyás tetővel.
Tető és kőfal között bolthajtásos, tátongó űrök, a melyek feketén
bámulnak le a szemlélőre. Az egyik, a nagy kőfalhoz közelebb eső,
a Gong-pagoda, Ku-lo, a másik, közelebb a Tiltott-város kapujá-
hoz, a Harang-torony, a Csu-lo. A két torony körülbelül olyan szim-
bóluma Pegkingnek. mint például Kölnnek a dómja, Londonnak a
Towerje, Budapesnek a Lánczhídja. A két torony őrtornya az egész
városnak; ezekről jelzik az időt, a tüzet és más veszedelmet.
A Ku-loról rengeteg nagy gonggal,-talán a legnagyobbal a világon,
a Csú-loról pedig ugyancsak rengeteg nagy haranggal. Elsőbbnek a
Gong-pagodára mentünk fel. Az első emeletre vezető lépcső rend-
kívül meredek és keskeny; csaknem olyan meredek, mint a hegyes
szög alá állított lajtorja. A lépcsőfokok igen nagyok, erősen lej-
tősek és a nedvességtől csúszósak, korlátjuk azonban nincs. A ki
tehát vállalkozik a felkúszásra, az jól vigyázzon magára. Fent, az
emeleten, nincs semmi más, mint a kolosszális alsóhelyiségnek
vakolattól megfosztott nyerstégla tetőzete, keresztbe fekvő óriási
gerendázattal. A közepén áll a megdöbbentően óriási dob. Igazán
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nagyobb, mint a mekkorát az ember el tud képzelni. * A mit
azonban az első emeletet körülvevő galléria nyújt, az impozáns,
grandiózus, felejthetetlen. Nyugot és észak felé, a Tatár-város falá-
nak közelében, a nyugoti kapuval szemben áll a Hold temploma,
Jüe-tán; a Kegy temploma, és ennek szomszédságában Peking
legnagyobb katona laktanyája. Ezeken túl rétek, homok-puszták
terülnek el, a messze távolban pedig a köralakban futó, szép formájú
hegyiánczolat, a melynek körvonalai a száraz levegőben tisztán kive-
hetők ; csak finom, kékes pára lebeg körülöttük. Északon jól kive-
hető a Sárga-templom. Az izzóan fénylő sárga homokterületen
fekvő templom két főépülete, a Tung-hoang-szu meg a Hsi-hoang-
szu szintén kivehető a fényes megvilágítás következtében. Mind a
kettőt dús lombozatú liget környezi. Egyáltalában sűrű lomb kör-
nyezi Pekingnek minden kiválóbb épületét. Északnyugotra fordulva
a temérdek apró ház egyetlen épületté összeforrtnak látszó töme-
géből kilátszik a császári nyári kastély-tömbnek sárga, czikornyás
teteje. És ha délnek fordulunk, előttünk áll egész Peking. A kolosz-
szális falak, a főkapuk, fölöttük az ormótlan nagy és mégis tet-
szetős felépítményekkel, tornyokkal.

Legérdekesebb a közvetetlen előttünk elterülő, kőfallal bekerí-
tett Tiltott város és ennek közepén az ugyancsak kőfallal bekerí-
tett Bibor város. A Tiltott-város felénk eső részében fekszik a
Szénhalom, a Csing-shou, szemben a Bibor-város főkapujával.
A jókora magas dombot néhány fa borítja; fokonként alacsonyodó
öt lépcsőzetén ugyanannyi pagoda áll. Ezek a templomok, illetőleg
a bennük elhelyezett istenek, tartják vissza a császári kastélytól a
gonosz szellemeket. (Csak azokat a vörös barbárokat nem tudták
visszatartani. Persze, ezek nagyon is gonosz szellemek; öt khinai
templom istene ezeknek nem elég.) A Tiltott-város déli kapujával
szemben áll egy másik templom: az Égi Béke temploma; keleten
a Császári Ősök temploma, nyugotra pedig a császári nagy tavak.
A Pej-hái közepén mesterségesen épített kis sziget áll, rajta kis
templom; benne a selyemtenyésztés oltára, a melyen évenkint

* Esti 8 órától reggeli 5 óráig ezzel a gonggal jelzik az órát, egyidejűleg a vele
szemben levő Harangtorony harangjával. (A minden óra alatt két-két óra értendő, mert
a khinaiak a napot nem 24 órára, hanem csak 12-re osztják. A mi „egy órai"
időnk nekik csak félóra. Ellenben a vasutakon a napot folytatólagos 24 órára osz-
tották be.)
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egyszer a császárnő megeteti a selyemhernyókat. A Pej-háit gyö-
nyörű márványhíd köti össze a másik tóval, a Csung-hájjaL a
melynek közepén szintén kis sziget áll. Ezen a szigeten van az
ányacsászárné kastélya, a mely kastély 1900-ban — sajnálatosan —
megszentségteleníttetett. Ebben a kastélyban lakott ugyanis annak
idejében gróf Waldersee és katonai kísérete.

Ha már ezeket az épületeket és szentélyeket eltiltják a közön-
séges halandó elől, akkor mi lehet a Bíbor- vagy szent városban ?

BUDHISTA-TEMPLOM.

A Bibor-városban lakik a szentek szentje, a császár. Sajnos,
csak kívülről ismerkedhetünk meg vele, mint valamely múzeumi
„Kohinúr'-'-ral, a melynek szintén csak a vas-szekrényét láthatjuk.
Ezen az elzárt területen vannak a császár „személyes lakásai",
ezekben pedig hosszú sora a rengeteg termeknek, megtöltve és fel-
díszítve mindazokkal a kincsekkel, a melyeket a khinai és mandzsu-
din asztiák évezredeken át felhalmoztak és a melyeket Palikao grófnak,
a vitéz franczia generálisnak, vitézei meg a Walderseeval bevonult
nemzetközi csapatok el nem vittek — emlékül. Ezeknek a termek-
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nek külső csarnokaiban fogadták a khinai császárok a „barbár kül-
döttségeket", az európai nagyhatalmak diplomatáit, a kik egykoron
térdreborulva hallgatták a hatalmas császár suttogó hangon mon-
dott parancsait. 1900 őszén pedig ugyanezeken a termeken és csar-
nokokon katonai parádéval, csákóval és „Parade-mars"-sal vonultak
végig a győzedelmes csapatoknak szakaszai, harsány vezényszóra,
csengő trombitaszóval, megtorlásul a boxerek kegyetlenségeért. —
Tempóra mutantur! Ma már úgy állnak a dolgok, hogy Ő Felsége

A KHINAI CSÁSZÁR.

a legbensőbb szentélyében „köteles" a követségeket fogadni; „köte-
les" Ő Felsége mindazon pompát és szertartást kifejteni, a melyet
hasonló rangú férfiak fogadásakor a többi „közönséges" császárok
és királyok szoktak ilyen alkalommal kifejteni.

A császári lakosztályokon kívül ott áll a „Legmagasabb Béke"
csarnoka, a Tái-ho-tien; a „Közép Béke csarnoka", a Csung-ho-
tien, továbbá a „Védelmezett Béke csarnoka", Páo-ho-tien, a mely
terem egyszersmind a legmagasabb vizsga csarnoka. Itt van továbbá
az „Égi Tisztaság Palotája", a Csien-csing-kung, a melyben a

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 56
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császár minden nap reggeli öt órakor kihallgatáson fogadja leg-
magasabb hivatalnokait. Itt vannak továbbá a császár háremei, a
néhány ezer feleség számára és ezektől elkülönítve a legalább 2000
fiatal férfiú . számára megfelelő paloták, a mely férfiak ugyanazon
szolgálatra tartatnak a Bibor-városban, a minő szolgálatot a hárem-
hölgyek végeznek, csakhogy más oldalról. A mint láthatjuk, —
azaz nem láthatjuk — igen sok érdekes dolgot tartalmaz a bibor-
színű szent város.

A Tiltott-város nyugoti és déli oldala mellett gyorsabb ütem-
ben haladunk előre. Nagyobbára a rettenetes mellékutczák töm-
kelegén haladunk előre. A szegény riksa-kulik — két izmos fiatal
ficzkó — bámulatos kitartással dolgoznak. A nap könyörtelenül,
rettenetesen forrón süti izmos hátukat, a melyről patakban csurog
a verejték. És még van kedvük magyarázni meg együtt nevetni a
rajtam — a veres barbáron — mulató emberekkel. És milyen kevés
útbaigazítás elég nekik, hogy megtalálják az irányt vagy helyet, a
melyet riksában ülő idegen nekik a térkép után megjelöl. Például:
„vank-man-csu", fordulj most délnek; „nangpe-csu", menj észak-
nak; „Csau-cso, tai i tárr', állj és várj reám. Legszívesebben ezt
hallja: „Tcsi fan la me ju", mert ez azt jelenti: pihenj és egyél
valamit.

Rövid félórával később megpillantjuk a nemzetközi negyed
legáczióinak árboczain a lobogókat; megérkeztünk a Rue des Léga-
tions-hoz. Az ott álló khinai rendőr meg az amerikai altiszt meg-
nyitja a riksa előtt a kaput, azaz kiakasztja a korlátnak kifeszített,
kötelet, szalutál és bebocsát az utczába.

Vacsora idején érkeztem haza, a magyar-osztrák legáczióba.
A vacsorát a bástyákon tálalták fel, a honnan szabadon élvezhető
a kilátás a Tatár-városnak legélénkebb góczpontjára, a Hatamön-útra,
a melyet most ezer meg ezer lampion világít meg, ugyanannyi
„szentjánosbogár", a melyek hangtalanul és nesztelenül röpködnek az
utczán. A vacsoránál természetesen a boxer-mozgalmakról volt szó,
a Pekingbe érkező idegen előtt a legérdekesebb téma, a melynél
izgalmasabbat idegen nemzet tömegei közé beékelt emberek sehol
a világon nem éltek át.

Éjfél volt, a mikor a bástyáról lejöttünk. Körülöttünk néma
csend. Nincs ívlámpa, nincs „szentjánosbogár". — Sajátságosán,
tompán hangzottak a távolból az éjfélt jelző óraütések. A Gong-
meg a Harang pagoda tornyaiból jelezték. És ugyanakkor egyszerre
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hangzott fel a legácziók bástyáin az őrszemek jelkiáltása, az „Alles
wohl" (minden rendben).

Kábultan, álmatlanul hánykolódtam órákon át ágyamon. Nem
tudtam elaludni. — A dús vacsora tette-e, avagy az előző napok
nehéz úti fáradalmai okozták, vagy a nap folyamán szerzett benyo-
mások lenyűgöző tömege, avagy a boxer-események izgalmas tör-
ténete, azt nem tudom, de tény, hogy kábult voltam. Sehogy sem
tudtam elaludni. Hasztalan vettem igénybe egy régi, jó panaceát,
a mely még kisdiák koromból maradt szokásomban. — Tudniillik
annyiszor mondom el a Miatyánkot, amíg elalszom. Még ma is

„ŐK" HÁRMAN.

akárhányszor a Miatyánkkal csalom át magamat az ébrenlét gond-
terhes állapotából az alvás és álom édes nirvánájába. Most hiába
ismételtem egy tuczatszor is: nem tudtam elaludni. Aztán jöttek
az ilyen alkalommal beálló eszmeszáguldás termékei: a legképte-
lenebb és legheterogénusabb gondolatok; az Égi Tisztaság temploma,
a riksa-kuli izzadt háta; a hatamöni Ketteler kapu latin felírását
nem tudtam lefordítani, a Pej-ho zátonya Taku előtt; a japáni
erdők kabóczájának trillázó hangja; a három kis fiam: a „gödrös
arczú Laczi", a „csupa szív" Géza, a „mindig éhes" Miklós; a
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honolului hullámzajlás, a khinai lovasok pohos kapitánya, a mint
csapatával áttörtet a lakodalmasak menetén; a nagy hong-templom
őrének himlőhelyes arcza, a mint kevesli a borravalót; Budapesten
vájjon, hány az óra most; a Bibor-város márványhídja, a melyet
— persze — most már láttam és így tovább. Aztán megint néhány
Miatyánk. És aztán hirtelen ez a gondolatom kerekedett: ha most,
ebben a perczben, a bástyánkon álló őr, ez az osztrák-magyar ten-
gerész katona, talán éppen hazámbéli, azt kiáltaná hirtelen: „Fegy-
verre őrség! Itt az ellenség!" Mi riadva ugranánk fel az ágyunk-
ból ; kapkodva felöltöznénk, trombitával felriasztanók a legénységet;
telefonnal, vészharanggal, puskatűzzel felvernők a szomszéd legá-
cziók őrségeit. Kiállanánk a bástyákra és lövöldöznénk a támadó
ellenség közé. A harcz — ostrom és védelem — ismét eltartana
napokig, hetekig, mint akkor, hat évvel ezelőtt; nem bírnánk az
ellenséggel. A bástyák körül most nem ezer meg ezer gyengén,
vagy kovás puskával fegyverzett, rendetlen tömeg ostromolna ben-
nünket, hanem Mannlicherekkel meg Kruppal felfegyverzett rende-
zett katonáknak tíz meg tízezerre menő tömege. És mi hasztalan
várnók a kívülről jövő nemzetközi segélycsapatokat. Itt lennénk
fogva hetekig, hónapokig, örökre. Még hírt sem adhatnánk magunk-
ról, mert elvágták a sürgönydrótokat. És engem otthon várnak,
hiába várnak. Asszony és gyerekek számítják a napokat, hogy
mikor jövök már és én nem jövök; soha. Felőlük sem kaphatok
hírt; mert ha írnak is nekem, azok olyan „levelek, a melyek engem
el nem érnek". Pedig nagyon várnak, mert „a papa megígérte,
hogy hoz Londonból, Pekingből, Mexikóból meg Parisból puskát,
mozgó laternát, meg csokoládét". És én még sem jövök; „itt
fognak a boxerek !"

Eh; gondolni sem jó erre. Forduljunk a falnak és aludjunk.
„Miatyánk, ki vagy" . . . . •

A khinai városrész, illetőleg az Ég meg a Föld templomának
• a meglátogatása volt a legközelebbi kirándulás programmja. Miután
tegnapi ciceronem, Dr. Va, akadályozva volt abban, hogy elkísérjen
szeretetreméltó házigazdám és „parancsnokom", a tiszti karnak egyik
szolgáját bocsátotta rendelkezésemre, mint vezetőt és tolmácsot.
Mikor a boy — 20—22 esztendős, intelligens arczú, jóképű fiú —
belépett hozzám, olasz nyelven jelentkezett, hogy rendelkezésemre
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áll. A mi matrózaink által használt ropogós olasz dialektus nagyon
furcsán hangzott a khinai fiú szájából, a ki azonban a német nyel-
vet is beszélte. A legénységtől megtanulta az olasz nyelvet, a
„siori ufftciali"-któl a németet. Alig ismertem fel a hosszú, szürke
selyemkaftánba öltözött, előkelő külsejű fiatal emberben a tiszti
szolgát. Feje, arcza simára volt beretválva; gyönyörűséges czopfja
gondosan befonva, kifényesítve; a lábán hófehér harisnya, fekete
selyemczipő, a kezében legyező. Ilyenek ezek a khinaiak: a váro-
suk, az utczáik meg a lakóházak környéke leírhatatlanul piszkosak,
rondák és szennyesek; ők maguk pedig, ha ünneplőbe öltöznek,
az előkelőség benyomását teszik — még a szolga is — ruháza-
tukkal és az abban kifejtett csinosságukkal. A két riksa már készen
állott; tekintettel a megteendő nagy és nehéz utakra, két-két emberrel
A Tatárvárosból a Délikapun — a Czien-mönön — át jutunk ki a
Khinai városba, a mely kapu pontosan a közepén állannak a rengeteg
falnak, a mely a két városrészt egymástól elválasztja. A Czien-mön
a legimpozánsabb Peking valamennyi kapuja között; van vagy
tizennyolcz. Három nyílása van, holott a többinek csak egy-egy
nyílása. A hatalmas kapu meg a föléje épített torony impozáns
látvány, a khinai díszítő-ízlésnek megfelelő czifrasággal és czaf-
ranggal feldíszítve: tele van aggatva csengőkkel, festett és dombor-
művű sárkányokkal. Az természetes, hogy a khinaiak a sárkányt
egészen másképpen ábrázolják, mint mi. Az ő sárkányuk feje olyan,
mint a ló feje; a szarva a szarvasé, nyaka a kigyóé, hasa a
gilisztáé, pikkelyei a halaké; a talpai tigristalpak, karmai a sólyoméi
és fülei olyanok, mint a szarvasmarháé.

A kapu nyilasa egyenesen szembenéz a belőle kiinduló Császár-
úttal, a ,,Csin-jang-mön Ta-csié"-vel, a mely út valamivel mélyebben
feküdvén, mint a kapu, a rengeteg utcza egész hosszában áttekint-
hető innen. No, a mit innen látunk, az a maga nemében grandió-
zus, bámulatos. A Császár-út ugyanis a kereskedelmi forgalom
góczpontja Pekingben és ezen az úton jönnek be vidékről is a
fővárosba; tehát a főütér. Hát ez a főütér hatalmasan, mondhatnám:
lázasan lüktet. A széles utcza ugyanúgy van építve, mint a Tatár-
város főútja: a Hátamon. Tudniillik a főúttest embermagasra van
feltöltve és rengeteg széles; jobbra és balra tőle két széles, mély
árok; ezeken túl az üzletek és házak előtt két keskenyebb út húzó-'
űik. Míg a két keskenyebb út az árkok felé eső lejtő, bokáig érő
-árral, tele árkokkal, a középső főút széles kőlapokkal van kirakva.
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Az egyetlen kövezett utczája a rengeteg Pekingnek. Ezt a kivált-
ságot annak köszönheti, hogy a „Tiltott város" által körülvett
„Bibor-városban" lakó császár ezen az úton megyén évenként
néhányszor az Ég- és a Föld-templomokhoz istentiszteletre, hivatal-
ból. A széles és hosszú utcza a szó szoros értelmében tömve és
zsúfolva van emberekkel, állatokkal, álló és mozgó járművekkel.
Talán 2000 riksa áll a baloldali „riksa állomás"-on és ezekkel
•szemben, az úttest jobb oldalán, néhány száz kocsi, az otromba,
kétkerekű, kékfedelű talyigák, előttük az öszvérrel. Ezek mellett
állanak az apró tatár lovaknak, szép, derék öszvéreknek és szama-
raknak légiója, várván az utast. Ezek a járművek és állatok a
„nyugvó pontok"; az eleven, mozgó elem azonban messze felül-
múlja ezeket számban és érdekességben. A londoni Fleetstreet
vagy Strand a „délelőtti tőzsde" idejében nem éri utói mozgalmas-
ság tekintetében a pekingi Császár-út óriási forgalmát. Az idegenre
persze nem csupán a tömeg nagysága hat, hanem a tömeget kitevő
.alkatrészek, atomok idegenszerűsége, exotikuma. Arról a magaslat-
ról, a melyen a kapu fekszik, egy pillantással látunk néhány ezer
gyalogjárót, emberrel és árúval terhelt öszvért, lovat, szamarat;
száz meg száz egykerekű alacsony talyigát, a melynek két ülésén
vagy két ember ül, vagy egy ember és mellette, a másik ülésen
a teher: zsákok, bőrök vagy zöldség; néhány száz „Peking car",
.a pekingi „egylovas", a fentemlített kékfedelű, kétkerekű sárga
kocsi. A kocsis apathikusan baktat öszvére mellett, annak kantárát
fogva; a benn ülő khinai úr pedig egykedvűen bámul tenyérnyi
barna szemüvegén a tömegre, picziny legyezőjével hűsítve magát.
Ugyanezekkel egy sorban a gyalogjáró tehervivők megszakítatlan
hosszú sora.

Valamennyi félmeztelen; a vállukon keresztbe fektetetett rúd l
két végére akasztott teher igen súlyos lehet, mert ívalakban hajlik
alatta a rúd és görnyedve halad az izzadó kuli. Mintegy kétszáz
tevéből álló karaván czammog az emberek között, elképzelhetlen
lassú léptekkel; a Reveken — kétpúpú dromedárok — embermaga- ^
san van felrakva a gyékénybe csomagolt árú. Ezekkel párhuzamosan
,az apró talár-lovakon lovagoló úribb elem. A lovasok elegáns, tet-
szetős külsejűek; finom selyem a kaftánjuk, fekete selyem a csiz-
májuk; szalmakalapjuk rendkívül széles karimája lelóg a vállukra.
-együtt a színes szalagokkal, melyekkel a kalapjukat díszítik. Itt-ott
.megtorlódik az előttünk elhaladó menet és ilyenkor egymás mellé
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kerül a laczikonyhás kuli •— mozgó konyhájával a vállán — a
fekete palankinban szállított mandarinnal. A hordszéket hat-nyolcz
ember viszi a vállán és ugyanannyi lovas kíséri öszvér-háton. —
Köztük a csonkakezű koldus, a kit a lepra rettenetes betegsége
fosztott meg az emberi formától.

Rendkívül nehezen haladnak előre a riksa-kuliaink; csak kiváló
ügyességüknek köszönhetjük, hogy egyáltalában előre juthatunk, a
míg a kapu előtti torlódásból kivergődünk. Lent, a Császár-úton,
a széles kőlapok között feneketlen sár, mély árkok. A kulik fel-
vontatják a riksát az árkon keresztül a keskenyebb úttestre. Ott
kisebb a kocsiforgalom, mert a nagy sárban nehezebb az előrejutás.
A riksa az üzletek végtelen hosszú sora előtt halad el. És milyen
változatos sorozata az „üzleteknek" ez a két sor! Ipar, művészet,
kis- és nagykereskedelem minden rendszer nélkül következik egymás
után. — A teakereskedő mellett bámulatos finomságú cloisonnét
gyártó művész kirakata áll, megrakva szép és drága vázákkal,
tálakkal; e mellett a hentes véres és szagos kirakata; azután a
kerékgyártó, mellette a kötélgyártó, egy patika, borbély-üzlet, pék-
műhely, a mely inkább czukrászda; szemüveg-kereskedés, porczel-
lános, mézeskalácsos, hangszergyártó.

Ennek tőszomszédja egy csodadoktor, a ki a boltjában masz-
sziroz, fogat húz, vakságot gyógyít; mankó-gyűjteménye — meg-
gyógyult betegeinek itt hagyott és nagy tudását szemmel látható
módon dokumentáló ereklyék — a kirakatban áll reklámnak. Aztán
jönnek a fazekasak, vasedényesek boltjai; ismét hentesek, selyem-
hímzők, ruhakereskedők, stb. — Valamennyi üzletnek óriási czég-
táblája van. Az előkelőbb üzletek czégtáblája gyönyörű munka,
fából vagy vert vasból; némelyik kristály-üveg, domború vagy
vésett aranybetűkkel; a tábla remekművű keretben. A mit a czég-
tábla hirdet, az olyan rikító, kiabáló, hogy a ki khinaiul tud, annak
messziről elmondja, hogy mit árulnak alatta. — Az üzletek előtt
húzódó járda pedig az árok felé dűlő, nyaktörő út; bokán felül
érő fekete sárral, árkokkal, a melyeket kitölt a bennük meggyűlt
dinnyehéj, törött fazék, hulladék-papiros. A bűz rettenetes. Tudniillik:
a pekingi köztisztasági hatóság szigorúan elrendeli, hogy „a ház-
tulajdonosok a házuk előtti járdákat napjában többször öntözni
kötelesek". A háziurak — ismervén a köztisztasági hatóság rette-
netes szigorát — hűségesen eleget tesznek a rendeletnek és „sep-
regetnek" azaz, hogy öntözgetnek a saját házuk előtt. „Mivel azon-
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ban a vizet messziről kell hozni, a háziéi' vizét pedig kímélni
kell, hát öntöztetnek más folyadékkal konyhában meggyűlt
mosogató- és szennyvízzel, meg a meg

Feltűnő jelenség, hogy ebben a legi.
összetételű tömegben hiányzik a — nő.

vizelettel.
obb mértékben vegyes

kivételesen lehet egy-
egy nőt az utczán gyalog látni; az is az alsó néposztályból való.
A khinai úrinő egyáltalában nem mutatkozik a nyilvánosságban,
igazi penészvirág szegény, a ki örömtelen, csendes lefolyású életé-

A TEAKERESKEDESBEN.

nek túlnyomó részét otthon tölti az egészségtelen udvar szűk falai
között. Társas összejövetel, házimulatság, estély, teljesen ismeretlen
:"jgalom előtte; még ismeretlenebb, mint a japáni nő életében. Míg
-.zonban a japáni nő bármikor kimehet az utczára, minthogy való-
:an sűrűn eljár a parkokba, a játszó-terekre, templomokba, szín-
házakba, a khinai nő otthon ül örökké. Ő nem jár sem templomba,
-em színházba, sem parkba. A Tatár-városban, a hol a mandzsuk
iáknak túlnyomó számban, valamivel gyakoribb a nő az utczán.
A mandzsu nők jelentékenyen több szabadságot élveznek, mint
khinai testvéreik, a kiktől más tekintetben is lényegesen és elő-

Dr. Gáspár F.: Á föld körül. V. 57
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nyösen különböznek. Külsőben is. Termetük karcsúbb, tetszetősebb;
az arczuk szebb, kifejezésteljesebb. Míg a khinai fiatal nőnek saját-
ságos durczás, kedvetlen és látszólag semmi iránt sem érdeklődő
kifejezés olvasható az arczárói, a mandzsu nő elevenebb, tempera-

KHINAI LEÁNY.

mentumosabb és rokonszenvesebb kifejezésű. A khinai nő arcza
húsos, telt, kerek; fehér rizsporból, meg piros festékből valóságos
álarcz van rámázolva; a mandzsu nő arcza hosszúkásabb és ámbár
pofacsontja erősebben áll ki, mégis értelmesebb és szebb az
arcza; festéket nem használ. Legjellemzőbb a két nő közötti különb-
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ségben a fej meg a láb. A khinai nő egészen simára fésüli a haját
a feje körül és szorosan odasímuló, apró virágokat tűzdel beléje;
a mandzsu nő frizurája ellenben széles, nagy alkotás, selyemmel
bevont deszkadarabkákkal, meg temérdek virággal díszíti. A frizu-

MANDZSU NŐ.

rájuk éppen olyan fáradságos és fantasztikus munka, mint a japáni
nőké, de nem olyan ízlésesen diszkrét, mint amazoké és távolról
sem olyan változatos alakú. Sőt mondhatni, hogy valamennyi egy-
forma, míg ellenben a japáni nők frizurája majdnem annyi válto-
zatosságot mutat, mint a mi asszonyaink kalapja. — Jellemzetes
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különbség továbbá a láb. A khinai nőknek tudvalevőleg már csecsemő-
korukban elnyomorítják a lábukat és olyan piczire formálják,
hogy a ruha alól a lábukból, illetőleg a czipőjükből nem látszik ki
több, mint például a körömfényesítő kefének a vége. A járásra
majdnem alkalmatlan lábbal a khinai nő czammogva tipeg —
vagy akár tipegve czammog — és dülöngél jobbról balra. A mandzsu
nők lába nincs elnyomorítva; meghagyják azt természetes formájá-
ban. Czipőjük hasonlít a khinai férficzipőhöz: mélyen kivágott,
fekete selyemből való, hüvelyknyi vastag parafa-talppal; hozzá
fehér vászonharisnyát viselnek. Öltözködésük is sokkal ízlésesebb,
színdúsabb, egyáltalában pedig a mandzsu nő sokkal kedvesebb
látvány az idegen szemében, mint a khinai nő.

Ezen kitérés után folytassuk utunkat, tovább a Császár-utón.
A Császár-uton azonban nem folytathatjuk, mert éppen úgy, mint
a Tatárváros főútját, a Hatamönt, ezt is éppen most makadámozzák.
Letértünk tehát a mellék utczákra és ezzel beleestünk az igazi
Pekingbe. Egy méternél keskenyebbek az utczák, a melyekbe az
alacsony házaknak csak a keskeny kapuja nyílik; ezen kívül a
falon semmi más nyílás. Csak a dísztelen puszta falakat látjuk. A
nyirkos, dohos utczában ragad a sár, a melyben apró, egészen
mezítelen gyermekek — csupán kis kötényke födi a mellüket —
játszadoznak a fekete disznók, meg a kövérségtől nehezen tipegő
ruczák társaságában. Az utczák olyan keskenyek, hogy helyenként
alig tudunk kitérni a szembe jövő szamárnak, a mely szénával
van megterhelve, vagy a kulinak, a kinek a vállára vetett bambusz-
rúd két végéről súlyos teher lóg le. A keskeny utczák után szélesen
kiterjedő mocsarak között haladunk tovább, aztán rizsföldek között
ismét vissza térhetünk a Császár-útra, a melyen még megvan a
régi kövezet: méternyi kőlapok, négyzetben. Itt már a város vége
van. A mint átlépünk az „Égi hídon", mezők és szántóföldek
következnek, megszakítva sárga homokterületekkel. Itt-ott egy-egy
diadalív, a „Pji-lo"; kiváló férfiak emlékére és tiszteletére emelt
díszes, monumentális kőkapu; czikornyás, nehéz tetővel. Előttünk
a Khinai-városrész hatalmas Délifalának főkapuja áll, a Jung-Ting-
Mön, a mely kapun a Tien-czin felől jövő vasút jön be Pekingbe.
Jobbra és balra vén lombfák környezetében két óriási templom:
az Ég temploma és vele szemben a Föld temploma.

Peking határozottan a falak városa. Az egész rengeteg területet
körül veszi a nagy, hatalmas kőfal; a Tatár-várost a Khinai-várostól
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ugyancsak hatalmas kőfal választja el. A Tatár-város közepén,
óriási területen fekvő „Tiltott-várost" kőfal veszi körül; ennek a
közepén fekvő „Bibor"- vagy „Szent-várost" ugyancsak hatalmas
kőfal veszi körül; a „Tiltott-város" és a nagy közép fal között fekvő
„Nemzetközi negyedet" ismét kőfal veszi körül, a melyben az egyes
nagykövetségi palotákat és a hozzájuk tartozó kaszárnyákat külön-
külön kőfal veszi körül és íme az Ég templomát, a „Tien-tán"-t,
valamint a szomszédos Föld-templomot, ismét kőfal veszi körül.
A mint belépünk a kapun, meglepően szép ligetbe jutunk és ezen
áthaladva, már megint kőfal elé érünk. Ezen a kőfalon belül van
az Ég temploma és ennek melléktemplomai. Lehetséges, hogy az
idevezető út kábító lármája után a templom körül elterülő liget
ünnepélyes csendje hozza létre azt a mélységes benyomást, a melyet
a templom okoz. Impozáns, hatalmas épület; a legszebb talán egész
Khinában. Maga a templom, a terrászok, a lépcsők, a galléria, az
oltárok, mind fehér márványból valók. Valamennyi gömbölyűre
van építve, mint az égbolt. A templom emelvényen nyugvó, pagoda
alakú, hatalmas főcsarnoka óriási köröndöt alkot. A felvezető
márványlépcső, meg a köröndöt körülvevő íehérmárvány galléria
talán a legremekebb munka, a melyet valaha márványba véstek.
A biborszínű márvány oszlopsorra épített „Bibor-pagodának" a teteje
kék zománczczal van bevonva, a mely gyönyörű színben ragyog
az erős napfényben. Miniatura másolata akar ez lenni a valóságos
égboltozatnak. Az egyetlen templom Khinában, a melynek a kupo-
lája olyan színű, mint az égbolt. Ezen a nagykupolás csarnokon,
a „Csi-nien-tien"-en kívül, a ligetben áll a „Kerek Halom", a
„Juan-csio", a melyben a császár végzi évenként háromszor ájtatos-
ságát és egy kisebb templom, a „Hoang-tien-sien"; valamennyit
gyönyörű márvány munka díszíti. Az egész templom-komplexus
méltóságteljes, nyugodt komolyságával, a terebélyes vén fák alatti
néma csend környezetében, az innen látható kilátással a várost
körülvevő rengeteg falakra, alkalmas arra, hogy őszinte és mély
benyomást tegyen nemcsak a hivőre, de az idegen szemlélőre is.
Határozottan szebb, mint a japáni berkek templomai, a melyeknek
komolyságából sokat levon a mesterkélt, raffinált díszítés, a temérdek
sallang és czafrang. A japáni templomok olyanok, mint a toilette
raffmériáival túldíszített, kipingált, czifra asszony, a ki hivalkodik
szépségével; emez pedig — az Ég temploma — olyan, mint a
természetes adományokkal megáldott, imponálóan szépséges nő.
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A Confucius kultusznak emelt templom nemcsak architek-
tonikus szempontból a legkiválóbb egész Khinában, hanem a benne
kifejtett szertartások folytán is a legmagasabb rangú. Ebben a
templomban imádkozik ugyanis a khinai császár évenként három-
szor a maga, az országa és népe jóvoltáért. Legfontosabb az a
szertartás, a mikor a khinai császár fényes kísérettel átjön a ,,Bibor
városból" az Ég templomába, hogy a kezdődő mezei munkát föl-
szentelje. Az Ég templomában végzett ájtatosság után a császár
átmegyen a szomszédos Föld templomába, a melynek területén
rizsföld van. Ezen a rizsföldön húz egy barázdát a császár saját
kezűleg az arany ekével és kíséretének minden kiváló tagja szintén
húz egy-egy barázdát.

. Az Ég és Föld templomával egészen ellenkező irányban, azaz
a Tatárváros legészakibb részében, jobbra és balra annak főútjától,
a Hatamöntől, fekszik Peking két másik főérdekessége, a Confu-
cius-templom és a Láma-templom. Ez utóbbi, a „Jungjó-kung",
egyszersmind klastrom, a. melyben mintegy ezer láma és pap-
növendék él, nagyobbára mongolok és tibetiek. A legfőbb papjuk,
a pápájuk, — az „Élő Buddha" — a Láma-templom rejtett kincse,
a kit közönséges halandó nem láthat. A templomnak több udvara
van; valamennyi udvar egy-egy árnyas liget. A nagyszámú, rend-
kívül értékes bronz urnák, tibeti szőnyegek és drága selyem hím-
zések között van néhány példány, a melyeket maga a császárnő
hímzett felséges ujjaival. A második udvar templomcsarnokában
áll Buddhának huszonöt méter magas, fából faragott szobra. Az
idegennek csak a két első udvar megtekintése van megengedve;
a többiből ki vagyunk zárva. Ennek a kettőnek a meglátogatásával
azonban igen durva szczénáknak van az ember kitéve. Az első
udvarban ugyanis néhány pap ácsorog a fák alatt és a folyosókon.
A mint a piszkos, viola-reverendába öltözött alakok észre veszik,
hogy egy idegen jön, a legszemérmetlenebb módon tolongnak
körülötte, tartván a markukat és éktelenül kiabálva. Vezetőnek
kínálkoznak, de előre kérik a belépődíjat meg a kalauzolásért járó
borravalót. Minden öt-tíz szó után, a melyből persze az idegen egy
betűt sem ért, már tartják a markukat és követelik a pénzt. A
szczéna megismétlődik minden kapunál és minden szobornál;
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mindenütt áll egy-két pap, az őr és valamennyi kiabálva, fenyegetve
követeli a borravalót. Főleg a fiatal papnövendékek viselkednek
bántóan, tolakodó módon. Megfogják a kabátom szárnyát, leveszik
a sisakot a fejemről: pénzt! A velem volt fiatal khinai szolga
tanácsára két dollárt adtam át a legöregebbik papnak, közös prédaként
és erre elbocsátottak. A szent épületben tapasztalt magaviselet
épenséggel nem volt épületes.

Nem képzelhető nagyobb ellentét, mint a minőn az megy
keresztül, a ki a napot a Tatár- vagy Khinai-város utczáin meg
érdekességének megszemlélésében tölti, este pedig elmegyen a
Nemzetközi negyed „International Club"-jába. Oda künn a legere-
detibb kelet-ázsiai élet, a mongol-mandzsu-tatár-khinai életmód
és társadalom, itt benn pedig, a legáczió szűk falai között, a
művelt nyugoti társadalom legelőkelőbb, exkluzivus osztályának
válogatott tagjai folytatják azt az életmódot, a melynek előkelőségét
nagyban emelik a sajátszerű viszonyok, tudniillik a körülbelül
állandóan „vulkánon való tánczolás", meg a társaság vegyes össze-
tétele, azaz előkelő diplomaták és a fegyvernemek legelőkelőbbjéhez
tartozó katonák: a tengerésztisztek. Ennek a klubnak helyiségeiben
zajlanak le Kelet-Ázsia és a Nyugat között fennálló mindenkori
politikának az elő- és utóeseményei. Itt készítik elő ugyanis a
politikát és itt isszák meg annak a levét. A társaság a képzelhető
legnemzetközibb, a társadalmi érintkezés tehát a legelőkelőbben sima.
Ugyanolyan, a minőt a hadihajók tisztjei kölcsönösen kifejtenek
akkor, a mikor idegen kikötőkben más haditengerészetek tisztjeivel
érintkeznek. Az előkelőség azonban nincs rovására a fesztelenségnek.
Hiszen az itt találkozó angolok, francziák, spanyolok, magyarok,
osztrákok, amerikaiak, németek, hollandusok, belgák vagy japániak
és a többi, egyszersmind valóságos bajtársak. Igazán és valóban baj-
társak. Mert ha ezen szűk nemzetközi városka falai körül támad
baj, az feltétlenül közös és ha van baj, az csak igen nagy baj
lehet. Csak emlékezzünk vissza a nemrég lezajlott boxer-mozgalomra.

Általános rokonszenvnek és becsülésnek örvend Pekingben egyik
alattvalónk, a már említett khinai-orosz bank vezérigazgatója,
Willfahrt, egész Kelet-Ázsia bankintézetei között a legelőkelőbbnek
vezérigazgatója. A boxer-mozgalom alatt még kisebb rangú bank-
hivatalnok volt. Az ostrom alatt azonban olyan hősies vitézséggel
harczolt a mi katonáink oldalán, annyi embernek az életét mentette
meg, a bankjának pedig szellemes ötletével olyan sok milliót mentett
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meg, hogy jutalmul először is: a legtöbb nemzet uralkodója
magas érdemrenddel tüntette ki, másodszor előkelő tagja lett a
pekingi előkelő társaságnak és harmadszor — a mi szintén valami: —
az orosz-khinai bank megtette vezérigazgatójának.

Egy alkalommal magával vitt Willfahrt a Tatár-város déli falára,
a honnan — mint már láttuk — áttekinthető az egész város..
Innen magyarázta nekem Peking topográfiáját, Peking történetének
legújabb mozzanatait, a „Tiltott-város" és a „Bibor-város" rejtelmeit
szépségeit és érdekességeit.

Irtózatosan perzselt és szúrt a nap. Az áthevített forró kő-
falakról visszasugárzó meleg égette a talpunkat, de az innen lát-

RÉSZLET A LÁMA-TEMPLOM KOMPLEXUSÁBÓL.

ható kép olyan grandiózus volt, hogy érdeklődéssel hallgattam
magyarázatait. Aztán riksába szállva, neki mentünk a város leg-
rejtettebb zugainak, oda, a hova európai ember ritkán jár. Látva
ezeket a zúgsíkátorokat, a melyeket az irtózatos forróság ellenére
hűvösen tart az utczák keskenysége, meg a föléjök kifeszített
ponyva, látva azt a rengeteg elhanyagoltságot, szennyet, piszkot,
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sarat, fel tudtam fogni, honnan ered a nagy halandóság, és hogy
hogyan lehetséges az, hogy az ilyen forró napok némelyikén
50—60 ember esik össze holtan az utczán, a napszúrás következtében.

Napolinak azt a részét, a melyben a szegény néposztály lakik
és a melyben a népszerű lazzaronik tanyáznak, nevezik az idege-
nek leggyakrabban festőinek, mert egész Itáliában sehol sincs
annyi piszok és szemét egybegyűlve — hulladékban és emberek-
ben — mint ebben a városrészben. No, hát ha ezt festőinek nevezi
valaki, akkor jöjjön Pekingbe és nézze meg itt azokat a város-
részeket, a melyek félre esnek a főutczák vonalától. Vagy akár
maradjon a főutczákon. Mert a mit ezeken láthat, az több mint festői.

A tisztaság ugyanis valóban ismeretlen fogalom Pekingben
Személyes meggyőződésből tudom, hogy a khinai — a külső
mezen kívül, a mely az úri emberen mindig kifogástalan tiszta
és előkelő — a tisztasággal éppen ellenkező lábon áll. Csak az
unalmasságig sokszor ismételt tényt említenék fel az utczákon
elterjedő nehéz, penetráns szag felemlítésével. Hogy hogyan öntözik
az utczákat Pekingben, azt láttuk a Császár-úton ; szemétkihordásról
szó sincs; a hulladék ott rothad el az udvaron. A nagyszámú
családban vagy a házakban, a hol sok a cselédség, ezeknek az
udvara leirhatatlanul.be van rondítva, miután az úri házak árnyék-
székei is a lehető legprimitivusabbak. Csak néhány főutcza van
valahogyan csatornázva, levezetés tehát nincs. Régebbi csator-
názásnak vannak nyomai, de ezek mind be vannak töltve. A
higiénikus berendezésre jellemző, hogy az egyik császár — a már
említett Khángszi — annak idején 40 botütésre ítélte azt a háziurat,
a ki a házának vagy udvarának bármely részében nyílást csináltat,
a melyen házából vagy udvarából valami az utczára folyhat. A
mai hatóságok talán hajlandók volnának a higiénia terén egy s
más újítást bevezetni, de nem tehetik. Óriási ellenállásra akadnak a
legvadabb és legdurvább babona alatt álló lakossággal szemben.
Ez a legmagasabb fokú intelligens nép talán a legotrombább babo-
nának a rabszolgája az egész emberiség között. Sem a házépítés-
nek módjában, sem a ruházkodásban, sem az útépítésben nem tűr
újítást. Nem enged lerombolni egy házat, egy kunyhót, a mely
útjába esik valamely új és szükséges épületnek, mert ez által
változnék a vidék képe és ez által az istenek megtévesztetnének
útjokban!! Nem tudnának eligazodni! Ténykedésüknek a legcse-
kélyebbjét valamely szellem szabályozza, irja elő. Ez a szellem

Dr. Gáspár F.: A főid körül. V. 58
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pedig éppenséggel semmit sem tűr el büntetlenül. Ha valamely
súlyos járvány pusztítja a lakosságot, például tífusz, himlő,
kolera, a hatóság tudomást sem vesz róla. Még akkor sem, ha
ezrivel pusztulnak az emberek. Csak ha valamely magasrangú
hivatalnok, vagy a császári családnak valamely távoli tagja esik
áldozatul a járványnak, akkor tétetnek meg hivatalból a járvány
megszüntetését czélzó intézkedések. Tudniillik: a legapróbb részle-
tekig kidolgozott — fantasztikus — búcsújárásokat rendeznek a
felháborodott szellem megnyugtatására; templomokat építenek hir-
telen a démonnak; a császár pedig magas czímmel, hivatallal és
rendjelekkel tünteti ki a megsértett szellemeket.

Ez okozza tehát, hogy azokat az utczákat, a melyen egész
délután kóboroltunk, ugyanolyan házak alkotják a minőket a
pekingiek néhány száz évvel ezelőtt is építettek. A házak túlnyomó
része földszintes; az utcza felé egynek sincs ablaka; valamennyinek
szűk a kapuja; a kapun sejteni sem lehet, hogy nyomorúságos
piszkos udvarra nyílik-e, avagy előkelő úrnak több udvarból álló
lakásába. Az úriház kapuja elé kőfalat építenek, a melynek az a
rendeltetése, hogy feltartóztassa a gonosz szellemeket. A gonosz
szellem ugyanis csak egyenes irányban tud előre haladni, mihelyest
meg kell kerülnie valamit, már eltéveszti az irányt. Ezen kívül a
háztetőkön, a kapufélfán, a küszöbön különböző felírásokat, jelvé-
nyeket alkalmaznak, ugyancsak a szellemek visszatartására, részben
azoknak üdvözlésére. Az úri házak több udvarból álló lakása bam-
buszgyékénynyel, vászonnal van fedve. Nem a napsugár, sem az
eső, hó előli védelemből, hanem a szellemektől való félelemből.
Külön udvarokban lakik az úr, az asszonynépség, a cselédség,
valamennyi udvar kőfallal van egymástól elkülönítve, egyikből a
másikba közvetlenül átmenni nem lehet; mindig csak a főkapu
felől. (Persze, ismét tekintettel a szellem megtévesztésére.) Pincze
nincs, a házat közvetlenül a talajra építik, a falak alacsonyak, az
ablakok kicsinyek, többnyire czifra faragású rácsokkal ellátva.
Bútorzat kevés, némelyik szoba egészen üres, legfeljebb egy-két
pad áll benne a vendég fogadására, a falakon hosszú papírcsíkok,
teleírva szent mondásokkal, frázisokkal. A hálószobában kőből,
téglából épített magaslaton az ágy, illetőleg arra teszik amatraczokat,
s a többi ágyneműt. Lefekvéskor nem vetik le a ruhát, ruhástól
alusznak. Az alsó fehérneműt egész télen nem váltják fel — a
mit itt elmondunk, túlnyomóan úri házakra és úri családokra
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vonatkozik, mint például a Dr. Vá családja. — Felkeléskor nincs
mosakodás, fürdés, -az arczot, a nyakat meg a kezet meleg
vízbe mártott ruhákkal törlik végig egyszer-kétszer. A nagy hideg-
ben széntartókat állítanak fel a szoba közepén, a melyet szükség-
hez mérten ide-oda szállítanak, mint nálunk a hordozható „villamos
kályhát". Ennek a „Meidinger kályhának" csekély melegét avval
pótolják, hogy az egyik réteg ruhát a másik fölé húzzák, a melyeket
le sem vetnek a meleg idő beálltáig. Pedig milyen megveszekedett
hideg ül télen Pekingre! Pekingnek ugyanis igen furcsa az idő-
járása. Ámbár egy szélességen fekszik Napolival, télen mégis olyan
hidegek állnak be, mint Szibiria északi részében. Minus 30° C.
deczemberben, januáriusban elég gyakori. Nyáron pedig olyan
rettenetes forróság uralkodik, — a mint éppen személyesen tapasz-
talhattam, — a mely vetekedik a földgömb legforróbb pontjainak —
Adennek, Szuákimnak, vagy a Jángczénak — forróságával. A világítás
vagy fagygyúgyertya vagy villamos izzó körte. Hogy melyik világítson,
azt a ház tanácsadója — valamely pap — dönti el, a ki előbb
megkérdi a szellemeket, de közben informáltatja magát kellő
helyen az iránt, hogy a háziúrnak melyikhez volna inkább kedve,
mint a hogyan nálunk a praktikus háziorvos azt a fürdőt javasolja
a háziasszony-pácziensének, a hol az legszívesebben mutogatná
az új toilettjeit.

Árnyékszék vagy semmilyen sincs, vagy ha van, az nagyon
kezdetleges. Úri házaknál ez — a mi fogalmunk szerint •—
rettenetes hely. A legutolsó udvarnak egyik zugában áll, a szemét-
gödör mellett. Az ülőkéje alacsonyabb, mint nálunk a gyermekek
klozettje; ha megtelik, a tartalmát áthordják lapáttal a szemét-
gödörbe, a hova a konyhahulladék, szobaszemét, tört cserép,
ócska ruha, kutya, macska holtteste is kerül. Hasonló berendezésű
illemhelyeket nagy számmal láthatunk a főbb utczákon, például a
Hatamön-főuton, a Csing-jang-mön Ta-Csién úton. (Aki azt hiszi, hogy
a ,,Bibor-város" márványhídja melletti császárkastély helyiségében
sokkal különb az illemhely, az — téved.) Hogy miképpen szállítják
el a városból a rengeteg hulladékot, állati és emberi exkrementu-
mot, azt már említettük Khina általános ismertetésekor.

A mikor a Confucius- meg a Láma-templomot meglátogattuk,
időnként kiállhatatlan, rettenetes bűz csapott felénk. Ezt a szagot
az északról jövő szél hozta magával. A város exkrementumát ugyanis
„a köztisztasági vállalkozó" csebrekben és hordókban ide hozatja,

58*
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a Tatár-város északi fala mellett elhúzódó homokterületre. Itt szét-
terjesztik az anyagot száradás végett, hogy a megfelelő kezelés
után felhasználják különböző ipari czélokra, de főképpen trá-
gyának. Köröskörül a falak mentén széles árok húzódik, a melynek
mélyebb részében meggyűlik a víz, részint eső alkalmával, részben
pedig a város közelében húzódó csatornahálózatból. A városból
kihordott szenny nagy része ezekbe az árkokba jut, akár szándé-
kosan, akár véletlenül. Az árkok mentén túlnyomóan veteményes

TEA OSZTÁLYOZÁS.

kertek vannak, a melyeket persze öntözni kell. Az öntözéshez a
vizet ezek az árkok szolgáltatják. Már most képzelhető, hogy minő
állapotban kerül a saláta, zöldbab, ugorka és karfiol a városba.
A kapuk közelében — a hol rendesen legtöbb a víz az árokban —•
mossák és sulykolják a fehérneműt. És ugyanebben az árokban
játszanak a szegényebb osztály gyermekei, nem fürdés czéljából
persze, hanem csak a játék kedvéért.

Hogy ezen lehetetlen — sőt annak, a ki ezeket az állapotokat
nem látta: hihetetlen — viszonyok közepette a halandóság nem
sokkal nagyobb, mint a milyen a valóságban, igen nagy részben
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annak köszönhető, hogy a pekingiek — valamint a khinaiak egy-
általában — vizet soha nem isznak. Ők a szomjat úgy oltják és
az organizmus által megkövetelt vízszükségletet úgy fedezik, hogy
sok teát isznak, tehát mindenesetre csak forralt vizet isznak. A tea
olyan rendkívül olcsó és a bármely időben való hozzájutás olyan
könnyűvé van téve, hogy a legszegényebb ember is bárhol meg-
találja — városban és falun, utczán, otthon — és a tea-költség
a budgetjéban számot nem tehet. Különben is a városokban szám-
talan helyen tea-kiosztó telepek vannak felállítva, a hol a kulik tíz-
ezrei ingyen kapnak teát.

Egyáltalában pedig a legnagyobb mértékben gondoskodnak
a nyomor és szegénység enyhítéséről, a mely törekvésben az állam,
a város meg a társadalom együttesen működik közre. Sehol a vilá-
gon nem viselkedik ez a három tényező a szegényekről való
gondoskodásban olyan nagy mértékben és olyan humánusan, mint
egyáltalában Khinában és különösképpen Pekingben. Ingyen tea,
ingyen rizs, ingyen ruha, ingyen vetőmag, ingyen orvosság stb.
áll rendelkezésére a szegény népnek. Elengedik az adóját; iskola-,
díjat nem fizetnek a gyerekért, a kórházakban teljesen ingyenes a
gyógyítás, a lepra-falukban ingyenes az ellátás. Pekingben számos
zárt kocsi (a már leírt „peking-car"-hoz hasonló, csakhogy zárt
jármű) jár az utczákon, hogy felszedje a kitett és elpusztult
gyermekek holttestét, vagy a házakban tartott gyermek holttestek
felszedésére és eltemetésére. Az elhalt gyermek holttestével különben
sem törődnek sokat. Egyszerűen begöngyölik gyékénybe és kiviszik
a városon kívülre, a falak tövébe, áldozatképpen „az égi Kutya"
tiszteletére. Ezt még azok a családok is megteszik, a kiknek családi
sírboltjuk van, mert a nyolcz éven aluli gyermek még „éretlen",
tehát nem a sírboltba való. (Azért nem odavaló, mert a még csak
nyolcz éves fiú az elhalt apa lelkiüdvéért úgy sem imádkozhatott
volna, nem áldozhatott volna; már pedig az emberi létnek ez az
egyik legfontosabb kötelessége és végczélja.) Állam és közjótékony-
ság tartja fenn a számos árva- és lelenczházat. Ez utóbbiaknak
csaknem kivétel nélkül leánygyermekeket adnak át. Fiúgyermektől
még a végszükség esetén is alig válik meg a család. A lelencz-
házakba adott gyermekeket két éves korukig kiadják vidékre, a
hol szigorúan ellenőrzik a gyermektartó családot; két éves korában
a gyermek visszakerül a lelenczházba és itt tartják, a míg férjhez
adható. Analfabéta ember alig van a városban. Ingyen tanítanak
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mindenkit, a ki tanulni akar, ingyen osztogatják a könyveket is.
Sőt olyan egyesületek is vannak Pekingben, a melyeknek kizáró-
lagos czélja megakadályozni az erkölcstelen — pornografikus —
könyvek terjesztését, a mely könyvekben a khinaiak igazán nagyok.
A legotrombábbb durvaságok, a legszemérmetlenebb obszczaenitások
és a legundokabb nudítások Írásban és képben való terjesztése
olyan nagymérvű Khinában, hogy már-már majdnem utoléri — a
mienket.

A khinai társadalmi élet ezen előnyösebb oldalának megemlí-
tése után lássunk annak az árnyoldalából néhány vonást. Miután
az előző kötetben Khináról általában sok szó ejtetett, ezúttal főkép-
pen a pekingi viszonyokat ismertetjük, a melyek igen sok tekin-
tetben és nagyjában úgy eltérnek az általános khinai viszonyoktól,
mint pl. nálunk a budapesti életviszonyok túlnyomó része nem
azonos az ország, a vidék viszonyaival.

Mindenekelőtt fontos tényezője a társadalomnak a — gyermek,
abból a szempontból, hogy a családok igyekeznek, hogy minél
kevesebb legyen belőle; főképpen azonban leány ne legyen, mert
ez nemcsak baj és költség, hanem némi tekintetben — szégyen is.
A szegény néposztály igyekszik is szabadulni tőle minden áron.
A „minden ár" úgy értendő, hogy alkalomadtán olcsón adják el a
venni kivánkozónak, vagy nem sok lelkifurdalást okoz az elvesz-
tése, vagy elpusztítása.

Ennélfogva a leánygyermek meggyilkolása ma is rettenetes
nagy mértékben szokásos. A szegények megölik, mert szegények;
a gazdagok megölik, hogy több juss •— jusson a — a fiúnak. Ha
leánygyermek születése után az anya megbetegszik — pedig igen
sok betegszik meg, mert a puerperális láz — a mely Japán-
országban ma is rendkívül ritka, sőt mielőtt a szülészeti klinikákat
bevezették, egyáltalában ismeretlen volt — Khinában, illetőleg Peking-
ben rendkívüli gyakori — annak a szerencsétlen leánygyermek az
oka; megbántotta a ház szellemét. Hogy kibékítsék a megsértett
szellemet, megölik a leánygyermeket. Ha a gyermek súlyosan meg-
betegszik, egyszerűen kiteszik a házból. Ha meggyógyul, hát jó;
ha elpusztul, hát persze az jobb. Ennek a megfoghatatlan és szív-
telen könyörtelenségnek, a mely diametrális ellentétben áll a különben
jámborlelkű és humánusan gondolkozó népfaj többi lelkitulajdon-
ságával, némileg mentségül szolgál a rettenetes babonája. Tudni-
illik: a meggyilkolt leánygyermek nem hal meg véglegesen; a lélek-
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vándorlás útján — a melyben főképpen a leánygyermek számára
feltétlenül biztos „retour-jegyet" tételeznek fel, a leánygyermek ismét
a világra jön, javított kiadásban, tudniillik mint — fiú!

Utolsó időkben úgy tapasztalják, hogy a leánygyermek kitevése
valamivel ritkább, mint volt azelőtt. A szülők rájöttek, hogy a leá-
nyaikat később — serdülő korukban — igen jól értékesíthetik. Hogy
miképpen, mely úton, azt itt nem kell bővebben tárgyalnunk. Tény,
hogy a „leánytőzsdén" ma már teljesen kialakult árszabályzat áll
fenn. A 10 éves leánygyermeknek az ára 1—2 dollár, életévenként;
10—12 évesnek husz-husz dollár az ára minden évért; 16—20 év
közt 150 dollár; de ha zenéhez és tánczhoz is ért, 200—250 dollár

MISSIONARIUSOK.

jár minden életévéért. (No hát nem lenne kár az ilyen értékes por-
tékát a csatornába dobni?)

A maga nemében páratlanul áll az a módszer, a mely szerint
a khinai — főképpen a pekingi — társadalomban a fiúgyermeket
is értékesítik; hasonló okból, hasonló czélokra. A magasabb művelt-
ségű férfiú, a „klasszikus lelki élvezetekre" vágyó tudós férfiú,
vagy a magasrangú hivatalnok, „lelki-igényeit" az átlag igen alantas
műveltségű és lelkileg vajmi kevéssé fejlődött khinai nő nem képes
kielégíteni. Sem mint főfeleség, sem mint másodrangú feleség, sem
mint pénzen vásárolt, mulattató nő. A khinai ethikai-bölcseleti tudo-
mány sokkal mélyebb, szétágazottabb, misztikusabb, semhogy a
khinai nő, a kinek a nevelése különben is a képzelhető legegysze-
rűbb, ezen búvárkodásában, vagy az azokból leszűrt eszmék meg-
vitatásában vagy azok meghallgatásában részt vehetne. Hog}'- a khinai
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nő lelkileg ilyen szegény, annak nem ő az oka, hanem a nő tár-
sadalmi helyzete, a reá oktrojált nevelés. Akárhány példával mutat-
ták be a khinai nők, hogy igenis: szabad mozgás és megfelelő
nevelés mellett a lelki és szellemi műveltségnek a legmagasabb
fokára tudnak emelkedni; és emelkedtek is, Hogy tehát a szellemi
érintkezésnek bizalmasabb jellege létrejöhessen, a khinai társada-
lomban fiatal férfiak vállalkoznak erre a szerepre, a kiket erre a
szerepre mesterségesen — mondjuk: operáczió útján — alakítanak
át és nevelnek erre a czélra, megfelelő intézetekben. Szegény szülők
átadják a szépen fejlett fiúgyermeket ennek az intézetnek, a kiért
egyszersmindenkorra valamely végkielégítő összeget kapnak. Ebben
az intézetben — a melyből Pekingben néhány tuczat van, de a
legkiválóbb a Tá-csing kapu melletti „elsőrendű intézet" — min-
denekelőtt operáczió segélyével átalakítják a fiúgyermeket semleges-
nemű individuummá. A műtét olyan gyökeres, hogy utána nyoma
sem marad annak, hogy az operált individuum valaha a férfinem-
hez tartozott. A véres műtét rendkívül fájdalmas és az utána
következő kezelés igen hosszadalmas. A gyógyulás átlag 100 napig
tart, a halálozás pedig nem több három százaléknál. Tekintettel a nagy,
véres műtétre és az „operateurök" nem orvosi mivoltára, meg a kezelés
módjára, amelyben az „asepsis" vagy „antisepsis" teljesen ismeretlen
fogalom, ez a halálozási százalék nagyon kevés. Gyógyulás beálltával
megkezdődik a több, mint eunuchchá változtatott individuum neve-
lése, hogy szellemi téren is alkalmas legyen gazdáját szóra-
koztatni, mulattatni. Megtanítják a khinai klasszikusok megérté-
sére, az előkelő, finom frazeológiára, énekelni, hangszeren játszani;
szóval mindarra, a mivel az ilyen individuum a gazdáját vagy az
esetről-esetre kibérlőjét mulattatni képes. Az eunuch teljesen elfo-
gadott alkatrésze a khinai társadalomnak. A császári udvartartásnak
átlag 3000 eunuchja van; a vérbeli herczegeknek 30, a császár
öcscsének, unokáinak húsz, a távoli rokonoknak csak tíz. Minden
herczeg „köteles" minden öt esztendőben nyolcz eunuchot szál-
lítani az udvarnak, még pedig „a spirituszban megörökített járu-
lékokkal együtt", a mi által kétségbevonhatatlanul bizonyíttatik,
hogy az individuum előbb a férfinemhez tartozott.

Az eununchok a polgári osztálynak is rendelkezésére állanak,
de ezek már minden „ethikai műveltség" nélkül valók. Éppen
úgy rendőri felügyelet alatt állanak, mint a prostituáltak. Ezeknek
a tanyáit szögletes, nagy vörös lámpák jelzik, amazokét ugyanilyen
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lámpák zöld üveggel és az árút jelző felirattal. Az eunuchok
,,társadalmi állása" éppen olyan kevéssé becstelen, vagy természet-
ellenes, mint a női prostituáltaké. Ugyanolyan az állapot ebben a
tekintetben a khinaiaknál most, mint a milyen volt annak idejében a
görögöknél, vagy a milyen egy s más tekintetben most Arábiában.

Az ósdiságoknak ezen tömegével szemben valóban bámulatra méltó
az, hogy valamely újítást egyáltalában létrehozhattak. Ilyen például töb-
bek közt a Hatamön-útnak a kövezése, helyesebben,, Mac Adam"-ozása.
A gőzzel hajtott „gurítógépnek" van is ám nézőközönsége. Ilyen
újítás továbbá a villanyos ívlámpák az előkelőbb utakon és a
villamos világítás az előkelőbb vendéglőkben; az újságok nagy
száma az előbbi egyetlen „Hivatalos Közlöny"-nyel szemben; a
telefon. Tien-czinnel telefon köti össze Pekinget és ottlétem alatt
volt tervben, hogy Sang-háival is összekötik.

Legfontosabb újítása az új egyetem, illetőleg csak orvosi
fakultás.

A nagy egyetem — a „Ta-Hsue-Fáng" — a Tiltott-városban
van, a hol 1902-ben egy üresen maradt herczegnői lakásban helyez-
ték el. Mintegy 200—250 hallgatója van, a kik a khinai állami-,
jogi- és bölcseimi-szakokban neveltetnek tudósokká. Az egyetem-
nek olyan fontosságot tulajdonítanak, hogy a három gondnoka
közül kettőnek miniszternek kell lenni. Az idegen tantárgyakat hat
japáni és egy-egy német, orosz, angol és franczia tanár adja elő;
a khinai bölcseimi theoretikus tárgyakat khinai tanárok tanítják.
Idegen nyelveket a Tolmács-Szemináriumban, az „I-Siv-Kuán"-ban
tanulnak a növendékek; a tanárok ugyanazok, a kik az egyetemen
tanítanak. Az orvosi fakultás egészen el van különítve a Hata-
mön-útnak egyik nagy épületében. Itt nagyobbára japániak és néme-
tek a tanárok. Jóllehet, hogy magán az orvosi egyetemen a tanítás
és tanulás beható, tudományos és modern, az innen kikerülő orvosok
nagyobb része nem veheti fel a versenyt az európai orvossal.
Az amerikai orvost azonban — tudásban és ethikában — messze
felülmúlja valamennyi. Hűséges kísérőm és „régi" barátom, dr. Shou-
Shi-Vá a ki pekingi kalandozásom alatt felejthetlen szívességgel
halmozott el és a kinek kalauzolása alatt ismerkedtem meg Peking-
gel, megismertetett Pekingben még egy orvossal, dr. Khou-Shán-
Csáoval. (Mindkét orvosnak a neve angolosan van írva, azaz azok-
kal a betűkkel, a melyekkel angol nyelven — és angolos kifeje-
zéssel — leghasonlóbban lehet a khinai kiejtést utánozni. A mint

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. , 59
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azonban mindjárt látni fogjuk, mind a két név egészen másképpen
fog hangzani, ha magyarnyelven próbáljuk meg a khinai nevek
kiejtését.) Dr. Vá őrnagy-orvos volt az északi II. hadtestben:
dr. Csáo pedig sorhajóorvos volt. Mindketten a „Peking Medical-
College" növendékei voltak és bennök meg az általuk megismert
— hozzájuk hasonló gentlemanekben tanultam megbecsülni a khinai
nemzetet és velők rokonszenvezni. Kevés olyan orvossal találkoz-
tam idegen helyen, a kikben annyi tudást, annyi műveltséget páro-
sulva láttam a megnyerő szerénységgel és nyugodt önbizalommal, mint
ebben a két orvosban. Ugyanettől a két orvostól tanultam egy s más
érdekességet a khinai nyelvre vonatkozólag. így pl. ők mutatták
be az- óriási különbséget a khinai nyelv számtalan dialektusának
két legfontosabbja: az „északi" (pekingi) meg a „déli" (a kántoni)
tájszólás között. A két dialektus között olyan nagy a különbség,
mintha két külön nyelv lenne. íme illusztrálásul a dr. Shou-Shi-Vá
neve, rangja és czíme a két dialektusban:

Kántoni tájszólás : Pekingi tájszólás :
Loh , Lu
Kván . dzunn
t'áj •• ti
i öh
tzánng - tzen
Kvon dzsünn
jih . jih
Kun Kvánng
T'zánn Tzen
Száih . Dzsüh
Vá Kváh
Dzi Zh
Kvong. Kvánn.

A kántoninak ezt a mondatát: „Nyie zjei i-cháh Kvaj-tcsi tu-
ho-liá-má", a pekingi emígyen ejti ki: „N'jin dzsei szjángh gui-
jángh do-khautámá". Az én két khinai barátomnak feltűnt, hogy
én — magyar nyelven jegyezvén fel az általuk kiejtett szavakat,
mondatokat — mennyire közel járok a leírt szavak visszaadásában
a két dialektus bármelyikéhez. Szerintök sem az angol, sem a
franczia, sem a német, sem semmiféle más európai nyelven leírt
és ismét felolvasott khinai szavak nem adattak olyan híven vagy
annyira hasonlóan vissza, mint a magyar nyelven.



PEKINGBEN 467

Megmagyaráztam az én barátaimnak, hogy nekünk sok olyan
mássalhangzónk van, a melyek a többi európai nyelvből hiányoz-
nak, így pl.: gy, ty, ny (és nem „nj"), dzs (és nem „ds"), ly („Íj")
stb. Hanem azért az én általam kiejtett magyar szavakat úgy
adták vissza, mintha előbb összetörték volna a szegény magyar
szónak a kezét-lábát és a nyakát is kicsavarták volna. Bizony abban,
a mint ők ejtették ki a magyar szót, lehetetlenség volt a magyart
felismerni.

Pekingből való távozásom előtt még egy rövidke epizódot
akarok megemlíteni.

Egy délután, a mikor Peking külvárosainak megtekintésé-
ben szerzett fáradalmaimat pihentem ki, szokatlan órában kopog-
tatnak az ajtómon. Rokonszenves, értelmes arczú tengerésztaltiszt
lépett a szobámba, teljes díszben, sapkával a fején, tehát „szolgá-
lati minőségben". Az altiszt bemutatta magát, az előírt „szolgálati
módon": „Én, K . . . . i Árpád, marsgast, alázatosan jelentem
fregátt-orvos úrnak, hogy tizenhárom pekingi magyar bajtársam
nevében tisztelettel kérem, szíveskedjék minket, magyar fiúkat, ma
este látogatásával megtisztelni. Mi, pekingi magyarok, üdvözölni
akarjuk fregátt-orvos urat, a mi szerény körünkben, hazafias meleg-
séggel és meg akarjuk köszönni azt, hogy olyan szép könyvekben
olyan hűségesen rajzolta meg a mi küzdelmes és mégis szép
életünket".

Szórói-szóra így beszélt az „altiszt", Megköszöntem a meghívást,
de egyszersmind kifejtettem aggályaimat, hogy vájjon a parancsnoknak
nem lesz-e ellenére, ha mi magyarok, „külön barátkozván", nem csiná-
lunk-e „status in statu"-t a pekingi magyar-osztrák bástyák között.
Kissé túlzott aggodalommal, de alkalmazkodva a különleges viszonyok-
hoz, a parancsnok véleményétől tettem függővé látogatásomat. Termé-
szetes, hogy a parancsnoknak nem volt kifogása az ellen, hogy meg-
látogassam honfitársaimat. Sőt az elismerés hangján jegyezte meg:
„ez egészen rajok vall; ezek a magyarok mindig — gavallérok.
Látogassa meg őket, de ne csináljanak túlságos — tulipán-politikát".
A napi szolgálat után elmentem meglátogatni a magyar fiúkat, a
kik a pavillonok egyikében már vártak reám. Elkísért a parancsnok
is, a ki a következő szavakkal köszöntötte a magyar fiúkat: „El-
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hoztam nektek a honfitársatokat jutalmul azért, hogy derék és jó
fiúk vagytok. Örvendezzetek és örüljetek egymásnak. És meg ne
egyétek egészen". A figyelmeztetés helyén is volt. Tiszta szívű,
őszinte örömmel fogadtak a derék fiúk. Nemcsak az látszott meg
rajtuk — helyesebben: rajtunk — hogy a bajtársiasság köteléke
fűz bennünket egymáshoz és hogy az ő életük megírásával csinál-
tam magamnak utat nyílt, egyenes lelkületükhöz, hanem az is,
hogy örvend a magyar a magyarnak, ha — Peking kőfalai között
ölelheti egymást, tízezer mértföld távolságban az otthontól. Magya-
rok lévén azonban, nyilvánvaló tehát, hogy hazafias dikcziók nélkül
nem folyt le a kis ünnep. Igen ám, de nem szabad — sőt mi
több: nem is illenék „tulipán-politikát" csinálni ebben az egészen
különös helyzetben, a mikor fejünk felett nem a nemzeti, hanem
a hadüobogó leng, a két testvér-ország közös jelvénye. Kis ügyes-
séggel, meg sok diplomácziával (nem hiába éltünk a par excellence
diplomatikus területen) sikerült az ügyet elintéznem oly módon,
hogy a kecske jól lakott, a káposzta pedig megmaradt egészen.

Poharazás közben kedvesen és kedélyesen töltöttük az időt.
A fiúk elmondták, ki hová való, mióta van Pekingben, milyen a
szolgálat és a többi. Eldicsekedtek vele, hogy csak tizennégyen
vannak ugyan magyarok Pekingben, de azért hat példányban van
meg nekik a „Negyvenezer mértföld" meg a „Hét év". A többi
180 embernek együtt nincs ennyi könyve. (Nem tudtam hamarjá-
ban megítélni, hogy ez a tény kinek válik inkább dicsőségére:
nekik-e vagy nekem.) Hazafias melegséggel búcsúztam el rokon-
szenves és kedves honfitársaimtól és végtelen örömömre szolgált,
hogy mikor a tiszti szalonban vacsora alatt elbeszéltem látogatá-
somat, a tisztikar minden tagja a legnagyobb elismerés és dicsé-
ret hangján nyilatkozott a pekingi magyar fiúkról.
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Hét napi tartózkodás után Pekingben, búcsút vettem a khinaiak
szent városától, a mely valóban kitörülhetetlenül vésődött emlé-
kembe. Hogy a látottak és tapasztaltokon kívül ebben a mély
benyomásban nagy része jutott az én szíves házigazdáimnak, a kik
ottlétem alatt figyelmességükkel és szivélyességükkel valóban elhal-
moztak, azt hálás szívvel ismerem el.

A hosszúra nyúlt búcsúvacsora után már korán reggel a Czien-
mönnél, a Tatár-város déli kapujánál, voltunk. A tisztikar abban a
kitüntetésben részesített, hogy teljes számban megjelent az indó-
házban. Jó darabig haladt a vonat a kőfalakkal párhuzamosan, míg
az én vendéglátóimat szem elől vesztettem.*

Könnyű volt az utam Pekingből Tien-czinig, mert ismét csak
„haza" mentem. Tien-czinben ugyanis 1900 óta mi magyarok ott-
hon vagyunk. A város kellő közepén van a „magyar-osztrák konczesz-
szió", a mely konczesszióban 45 tengerészkatonánk (matrózunk)

* Pekingi haditengerészeti őrségünk tisztikarának a következők voltak a tagjai:
Nemes Pflügl Károly fregattkapitány, a különítmény parancsnoka; Buchmayer Vilmos
sorhajóhadnagy „első tiszt" ; Grettabergi Nemes Palese Leonidas és Stöhr Antal sorhajó-
zászlósok; Kurka Antal sorhajóorvos, ak i t ott tartózkodásom idejében váltott fel Majdiö
Lajos sorhajóorvos; Funke József haditeng, hadbiztos. — A Tienczini különítmény Homayr
Antal sorhajózászlós és Rooth Leon fregattorvos vezetése alatt állott.

Valamennyiöknek ezen a helyen mondok hálás köszönetet azért a lekötelező foga-
dásért és gavalléros vendégszeretetért, a melylyel a körükben való tartózkodásom ideje
alatt — úgy Pekingben, mint Tienczinben valósággal elhalmoztak.
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pekingi követségi őrségnek a detachementje. A detachement élén
két tengerésztisztünk áll, egy sorhajó-zászlós meg egy fregatt-orvos.
Ennek a két bajtársnak sürgönyileg jelezte a pekingi őrség parancs-
noka a jöttömet. Tehát tudtam, hogy várnak és azért mentem én
Tien-czinbe „haza".

A tien-czini detachement parancsnoka, Homayr Albert és a
másik tiszt, Rooth Leon fregattorvos, csak folytatták azt a vendég-
szerető szívességet, a melylyel a pekingi tisztikar tűntetett ki. A két
tiszt meg a 45 matróz lakása — kaszárnyája — Tien-czin khinai
negyedének kellő közepén áll. Az a ház, a melyben a tisztek lak-
nak, teljesen khinai modort mutat; apró, kis kapuja van, néhány
udvara, a melyeket magas bambuszrudakra erősített nádtetők védenek,
apró kis szobák, lépcsőkkel, emelvényekkel. A bútorzat sem olyan,
mint az európai úriszobák bútorzata. Részben olyan, a hogyan a
tengerésztisztek rendezik be kis hajókabinjaikat vagy a hogyan az
indiai dzsungelek között élő angol katonatisztek rendezkednek be
az erdők mélyébe rejtett lakásaikban. A legénység kaszárnyája
mintaképe a rendnek és tisztaságnak, a mi, tekintettel a khinaiak-
ból álló környezetre, egyrészt csodálatos, másrészt pedig higiénikus
szempontból fokozottabb mértékben szükséges. Míg a többi európai
államok konczessziói túlnyomóan a városnak egészen elkülönített
negyedében vannak, a mi konczessziónk meg az olaszoké a khinai
város legzsúfoltabb negyedében foglalnak helyet a Peihoba ömlő
csatorna innenső oldalán. így követelte azt az annak idejében meg-
állapított nemzetközi politika. Konczessziónk területe — a mely poli-
tikai, közigazgatási, rendőrségi szempontból magyar-osztrák terület
és ennek a lobogónak a védelme alatt áll — kevesebb, mint egy
négyzetkilométer. A lakossága azonban olyan sűrű, hogy mint-
egy húszezer ember él a konczesszión. így tehát a nemzetiségekben
itthon igen vegyes összetételű monarchiánknak lakosságát húszezer
khinai is tarkítja. A konczesszió körül elterülő kis rész a legrende-
zettebb viszonyú az egész városban, a melynek egymilliónál több
a lakossága. A „negyednek" a benne élő magyar-osztrák csapat
mindenkori parancsnoka a „kerület főnöke" a ki a negyednek
minden közigazgatási, egészségügyi-rendészeti és biztonsági ügyét
vezeti. Fontosabb esetekben, például városrendezés, adóügy, komo-
lyabb bűnügyi esetekben a detachement parancsnoka a khinai maga-
sabb rangú hatóságokkal együttesen intézkedik. Nagyjában úgy
tudnók jellemezni a detachement parancsnokának jogkörét, ha azt
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a mi városaink rendőrfőkapitányáéval, a kerületi elöljáróéval és a
kerületi városbiróéval hasonlítjuk össze. És hogy mennyire humá-
nusan bánik el ez a fiatal ember — a-sorhajó-zászlós, a m i „alatt-
valóink 4í-kal Tien-czinben, mutatja az a tény, hogy a konczessziónk
lakossága évről-évre szaporodik. De nemcsak „természetes" úton,
hanem az által is, hogy a tien-czini bennszülöttek közül számosan,
minden módot felhasználnak, hogy a magyar-osztrák területre köl-
tözhessenek és ennek az idegen hatóságnak az igazságos és humá-
nus igazgatása alatt élhessenek. Ezt nemcsak mint jellemzetes tényt
említem fel, hanem azért is, mert ennek a ténynek felemlítésénél
nagyobb elismerést és köszönetet egykori vendéglátóimmal szemben
kifejezni nem tudok.

Tien-czin ma egyike a legfontosabb jelentőségű városoknak
egész Khinában. Teszi ezt egyrészt az, hogy úgyszólván kikötője
az ország fővárosának, Pekingnek, tehát kereskedelmi szempontból
rendkívül fontos góczpont; másrészt pedig, hogy a nemzetközi
politika és érintkezés terén a kulcsa Pekingnek. A város terjedelme
óriási; a Pej-ho meg a Pej-hóba ömlő és belőle kiágazó csatorna-
rendszer számos helyen metszi keresztül. A kifelé történő forga-
lomnak ezeken a vizeken van a főútja; befelé, az ország felé,
pedig a legjelentékenyebb háttere van az egész országban. Khina
leggazdagabb tartományai — alkirályságai — alkotják Tien-czin
hátterét. Elsősorban a legfontosabb tartomány: Csi-li, Sen-szi, Sán-szi.
Sán-tsung nagyobb része, továbbá egy része Mongoliának és Man-
dzsúriának. Annak az óriási ki- és beviteli forgalomnak, a mely
a tartományok és a külvilág között fennáll, az mind a tien-
czini kapukon ömlik ki vagy folyik be. A szibiriai vasút megnyílta
előtt Tien-czinből küldték a sok millió rubel értékű teát Kiahtába
és onnan tovább, Szibirián át Oroszországba. A kai-pingi szén-
bányák terméke — mintegy 200.000 tonna évenként — Tien-
czinen át jut a tengerpartra. Innen kapjuk Európába a szalmakala-
pokhoz szükséges szalma-fonatokat; teveszőrt, gyapjút, fehér kecske
bőrt, a melyről azt hisszük, hogy Mandzsuországból való; a czoboly-
prémet, tigrisbőrt, stb. A mit tőlünk visznek Észak-Khinába, az
szintén pár száz millió dollár értékű. És mindebből valami leszű-
rődik Tien-czin számára. Az Í899.-Í évi forgalom — közvetlen a
boxer-mozgalom előtti évben — egyszázmillió telt tett ki. (Egy
Hai-Kuán tél kereken 6 korona.) A város belforgalma is óriási,
valósággal elképzelhetetlen és leírhatatlan. A Pej-ho meg a csator-
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nák vize a szó szoros értelmében el van borítva a teher- és
személyszállító dzsunkák óriási számától; az utczákon nem csak
hemzseg, de valósággal nyüzsög a temérdek nép. Némely részén
meglátszik a Tien-czinben nagyszámban élő európaiakkal való sűrű
érintkezés folytán létrejött haladás és újítás. Tudniillik kövezett
utczák, villamos világítás, sőt villamos közúti vasút is van. Az
üzletek némelyikében európaias berendezés; az üvegtáblákon arany
betűkkel jelzik: „English spoken"; „ici on parle francais". A
kereskedők nagy része európaiasan öltözködik; nem riksán jár vagy
palankinban, hanem előkelő, kétfogatú kocsin, inassal a bakon. A

VITORLÁS DZSUNKA A FELSŐ JANG-CZÉN.

miből tehát az is látható, hogy olyan utczák is vannak, a melyek-
ben lovaktól vont kocsi is elfér.

Körülbelül a város közepén egészen modern szerkezetű vashíd
íveli át a Pej-hót. (Az a vashíd, a melyet éppen ottlétemkor épí-
tettek — forgószerkezettel — egyenesen a mi konczessziónkba vezet.)
A nagy vashíd mellett sok lobogóval díszített épület emelkedik ki,
a Jámen, Li-Hung-Csán alkirály palotája. Van-e európai, a ki ennek
a khinai „Bismarcknak" a nevét nem ismeri? Szemben a Jámen-
nel, a Pej-ho túloldalán, szintén magasan emelkedik egy palota.
A magyar-osztrák lobogó leng rajta, jelezvén, hogy ott lakik a
magyar-osztrák főkonzul.



MAGYAR-OSZTRÁK DETACHEMENT ÉS KHINAI RENDŐRSÉGÜNK TIEN-CZINBEN.
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Ez az újítás és haladás természetesen a városnak csak igen
kis részére terjeszkedik. A túlnyomó nagy része olyan, mint akár
Peking, Kanton vagy Vu-csáng; azaz rendkívül szűk, sötét utczák;
eső után feneketlen sár, nyaktörős utak, vízzel telt árkok, száraz-
ságban fojtó por, leírhatatlan mocsok, szemét, bűz. Az utczák fölött
gyékénytető; ezek alatt aranyos, nagy czégtáblák, keresztbe fek-
tetve az utczán; selyemkaftánba és selyemczipőbe öltözött, nagy
pápaszemes úr és félmeztelen kuli, kék rongyba öltözve, hajadon-
fővel, kóczos czopffal.

Mintegy két kilométerre a Pej-hón lefelé fekszik a nemzetközi

RIZSSZÁLLÍTÁS A CSATORNÁN.

negyed vagy az „Idegenek settlement"-je, a melyet a szárazon ren-
geteg nagy szabad terület választ el a khinai várostól. A két város-
rész ismét egyike azoknak a nagy és éles ellentéteknek, a melyek
sehol sem olyan meglepőek, mint éppen Khina olyan városaiban,
a melyekben európai negyed is van. Képzeljük azt az ellentétet,
a mikor a khinai városnak fent leírt viszonyaiból kibontakozva,
átjövünk — persze riksán — a két negyed közt elterülő puszta-
ságon és egyszerre benne vagyunk az előkelő európai városnak
gyönyörű parkokkal körülvett házai által alkotott szép, tiszta és
csendes utczáiban. Úgy mint Pekingben, itt is minden idegen nem-

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 60
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zetiségnek megvan a maga külön kis városa. Pekingben csak
bástyákkal körülvett kis területük van, a melyen a követségi palota
meg az őrség kaszárnyája fér el; itt azonban valóságos kis város
minden konczesszió, a melyben az egy nemzetségbeliek együtt lak-
nak. Talán a kölcsönös versengés meg az „egymáson túltenni
akarás" okozza, de az egész idegen negyed nagyon szépen van
gondozva. Terebélyes lombfák szegélyezik a járdákat, kellemes
hűvösen tartva az utczákat, a melyekben különben tűrhetetlen lenne
a forróság; a házak villaszerűén épültek, sok verandával, terrász-

BAMBUSZ-HID.

szal. Az angolok konczessziója természetesen a legszebb, a leg-
rendezettebb. Valóságos utánzata valamely dél-walesi gyönyörű,
tengerparti városkának. A francziáké már kevésbbé szép és tiszta.
A francziák ugyanis engedélyt adtak több khinai családnak a „benn-
lakásra". És íme, annak a néhány családnak a nyoma meglátszik
a franczia konczesszión: nem olyan szép tiszta, mint a többié.
A németek konczessziója is nagyon rokonszenves. Ugyanezt azonban
nem lehet a lakókról állítani. A jó Isten tudja, mi lehet az oka,
de ezek a külföldi németek nagyon megfekszik az ember gyomrát.
Úgy viselkednek, mintha mindegyikük külön-külön vette volna be
Sedant, vagy mindegyik elsőrendű „bankház" lenne Hamburgban.
Valóságos nagyzási mánia rí le róluk: azt hiszik, hogy legalább is
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— porosz hadnagyok. No, nem is igen szeretik őket; sem Tien-
czinben, sem másutt.

Az üzletek fényesek, előkelőek; a bankokon pedig meglátszik,
hogy temérdek összegeket forgatnak. (Itt is nagyon szívesen adnak
az idegennek pénzt, bármennyit; de — persze — előbb itt is be
kell mutatnia a — hitellevelét.) A sok nemzeti klub mellett van
egy „International Club" is, a mely előkelőségre nem versenyezhet
a pekingi hasonló klubbal, de sokkal több tagja van. Látszó-
lag igen előkelő életmódot folytatnak a tien-czini európaiak. Vala-
mennyinek van fogatja, hátaslova; a háza udvarán lawn-tennis
ground. Nyár lévén, az európaiak nagy része távol volt Tien-czin-
ből. Nyárára a Pei-ta-hoi — helyesebben Ho-tung-sháii — tengeri
fürdőbe mennek, a mely fürdő a tien-cziniek ugyanegy fürdőjében
egyesült Norderneyja és Trouvilleja. A mint azonban még emlékez-
hetünk, a japáni „Svájczban" — Mijánoshitában, Enoshimában és
Hákonében — sok olyan családdal találkoztunk, a melyek a tien-
czini európai negyedből menekültek oda a nyári idényre. Jóllehet
a negyed lakosságának jelentékeny része távol volt, azért az Inter-
national Club helyiségei, verandái és lawn-tennis groundjai pezsgő
társadalmi életre vallottak.

Úgy nagyjában bátran elmondhatjuk, hogy: „bizony jól élnek
a mi európaiaink odaát Khinában" ; csak az az átkozott bizony-
talanság ne nyugtalanítaná őket folytonosan, azaz: a „boxerek" ne
lennének folyton az emlékezetükben.

Tien-czini tartózkodásom harmadik estéjén elbúcsúztam a
khinai területű magyar-osztrák földtől — meg lekötelező szivességű
két házigazdámtól és felszállottam a „Hsing-fung"-ra, a mely hajó
másnap korán reggel volt indulandó Csifun keresztül Sang-haiba.
Útitervem eredetileg az volt, hogy Pekingből Port-Arturba megyek
vasúton, Port-Arthurból Mukdenen át Kharbinba és onnan foly-
tatom az utat haza, végig Szibirián. Ezen a terven azonban —• a
mint már említettük — keresztet húzott a japáni hadügyminisz-
térium, a mely egyetlen idegennek sem engedte meg Port-Arthur
érintését — sem hajóval, sem vasúton — a míg az erődök és a
kikötő javítását be nem végezték. Ennélfogva úgy alakult az új
útiterv, hogy Tien-czinből hajón átmegyek Nágászákiba és onnan

60*
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egy másik hajóval Vladivosztokra. Ez lett volna ugyanis a leg-
rövidebb tengeri út, Tien-czinben azonban ez időben nem volt olyan
hajó, a mely innen egyenesen Nágászákiba ment volna át; vala-
mennyi ott horgonyzó vagy indulandó japáni hajó úgy ment át
Nágászákiba, hogy előbb érintette Port-Arthurt. Ilyen hajóra pedig
engem — idegent — nem fogadtak el utasnak. (Eléggé fájt a szíve
a japáni kapitányoknak, hogy a „zsíros falatról" — rólam — le
kellett mondaniok. Tudniillik a személy- és árúforgalomban óriási
pangás állott be a béke megkötése utáni időkben s így egy utas is
„számot-tevő" numerus volt.) Ennélfogva a China Merchant S. S,

A TIEN-CZINI TISZTI KARNÁL.

Comp. „Hsing-fung" hajójára szálltam, abban a reményben, hogy
Csifuban akad majd hajó, a mely felvisz Vladivosztokba.

A „Hsing-fung" ikertestvére volt a „Hsing-csi"-nek. Ugyan
olyan kényelmetlen, piszkos hajó volt, nem barátságos személyzet-
tel és a kényelemnek meg az élvezhető konyhának a legteljesebb
kizárásával. Az első éj, a melyet a hajón töltöttem, még horgony
előtt, Tien-czin kikötőjében, a leggyötrelmesebb éjjelek egyike volt,
a melyet egyáltalában átéltem. Földkörüli utamnak valamennyi kel-
lemetlensége együttesen nem volt olyan sok, mint ezé az egyetlen
éjszakáé. A tien-czini forró nap sütőkemenczévé hevítette át a
„Hsing-fung" fedélzetét, a mely alatt a kabinom volt. A hajó
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egészen közel a kőmólohoz volt kikötve, tehát a legközvetlenebb
forrásból áramlott be a rakparton felhalmozott temérdek árúból
kipárolgó szag. Nyers juhbőr volt ott felhalmozva garmadában;
gyapjú, petroleum, „tengeri retek" (a khinaiak kedvencz csemegéje:
a trepang, a szárított holothuria) ; nagy faggyú-kötegek, gyanták ezer
meg ezer zsákszámra. Közbe a néhány száz izzadó kuli párolgását
hozta be az „esti szellő" a kabinokba; a kulik egész éjjel dolgoz-
tak és egész éjjel ordítoztak hozzá. Az emelő daruk csörgése meg
a gőzgépek zakatolása szintén egyetlen perezre nem szünetelt. A
forróság pedig olyan volt, hogy közel állottam az ájuláshoz. A leg-
kínosabb volt azonban a temérdek szúnyog páratlanul mérges csí-
pése. Soha ennyi szúnyogot együtt nem láttam. Ezen tömeg elől
nem volt menekülés. Egyszerre csíptek négy-öt-hat helyen. Kime-
rültem a folytonos csapkodásban, a mint egyik vagy másik test-
részemre csapkodtam. Mogyorónyi fehér daganat keletkezett minden
csípés helyén. Olyan volt a kezem, arezom, homlokom, mint a
reszelő. És minden csípés úgy égett, mintha tüzes tűvel szurkáltak
volna. Hogy ilyen körülmények között aludni lehetetlenség volt, az
nyilvánvaló. így tartott az állapot változatlanul a kora reggelig,
míg végre a „Hsing-fungot" feloldották kötelékei alól és a dagályon
megindulhatott a Pej-hón lefelé.

A Pej-hón való utazás —• az előzményektől eltekintve — igen
érdekes. A folyó mentén rendkívül sűrű a lakosság; falu-falu mellé
sorakozik; a faluk után pedig elég szép tájkép nyílik meg előttünk.
Csak ne lenne a folyó olyan rettenetesen kacskaringós. Ebben a
tekintetben túltesz a mi azon időbeli Tiszánkon, a mikor még nem
volt szabályozva. Tien-czin és Csin-Háng között annyiszor kanya-
rodik jobbra és balra és olyan szimmetrikusan, hogy a folyása
hasonlít a központi fűtések vascsövekből álló kályhájához. Tien-
czin és Taku között a folyón 60 tengeri mértföld az út hajón,
holott toronyirányban a távolság csak 23 tengeri mértföld. A 60
mértföldnyi darabon Taku és Tien-czin között a folyó esése csak
két méter; képzelhető tehát, milyen lassú a folyása és hogy milyen
homokos meg iszapos a feneke. Nem is képes más hajó haladni
rajta, csak a lapos fenekű. A hajó tudniillik csaknem szüntelenül
kanyarodik. A kanyarulatok pedig olyan rövidek, hogy a hajó orra
akárhányszor nekimegy az egyik parti zátonynak, a tatja pedig egy
másiknak. Csak a laposfenekű hajó tud ezeken a veszedelmes
homokpartokon átsiklani. A folyó olyan mélyen fekszik a két part
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között, hogy a hajó ablakán kinézve, nem látjuk a vidéket, csak a
partok homokosán rétegezett oldalát. A szembejövő, vagy utánunk
haladó hajó azt a benyomást kelti, mintha a vetésben sétálna, mert
fele el van fedve előlünk. Hogy a vetések között felmerülő hajó
szemben jön-e velünk, avagy mögöttünk halad-e, azt a temérdek
kanyarulat következtében eldönteni nem lehet. Itt-ott találkoztunk,
azaz utóiértünk olyan hajót, a mely az orrával mélyen befúródott
a partba és most a kulik tuczatszámra dolgoztak azon, hogy köte-
lekkel visszahúzzák a vízbe. Olyannal is találkoztunk — szintén a
China Merchant társaság flottájából — a mely egész fenekével ült
a zátonyon. Kihordtak belőle minden kihordhatót; még a gőzkazán-
ját is kiemelték, hogy talán a dagály felemeli. Bizony nem emelte
azt és most ott fekszik a hajó hetek óta és fog még hetekig feküdni,
a mikor kénytelenek lesznek a hajót, mint igen nagyfokú hajózási
akadályt, darabokra szétszedni.

A folyó mentén mindenütt számos intő- és jelzőkészülék
látható. Tong-kunál és Tákunál valóságos komplexus a sok
gömb, háromszög a magas póznákon. Valamennyi a tájfunra vonat-
kozik, a Sárga- és Japáni-tengerek szörnyű rémére. A tájfun tudni-
illik rendkívül gyakori vendég Khina keleti partján és Japánország
körül; de ellátogat az északkeleti sarokba is, a melyikben a Pecsili-
öböl fekszik, főképpen augusztus, szeptember és október havában.
A tájfun valóságos tanulmánya azoknak a hajóknak, a kik ezen a
vidéken hajóznak. Úgy ismerik ennek a bősz ellenségnek minden
csínját-bínját, mint a saját tenyerüket. A tájfun azonban igazán
gonosz szellem: azt kiismerni nem lehet. Hirtelen és váratlanul jön.
és akkor jaj annak a hajónak, a melyik nem fogadta meg azokat
az okos tanácsokat, a melyeket a tongkui meg takui jelzések
adtak neki. Sőt, ha megfogadta azokat, még akkor is úgy megtán-
czoltatja őket a tájfun, mint semmiféle más szél, az Óceánok bár-
mely vidékén.

Tongkuban kikötöttünk, illetőleg két horgonynyal horgonyoz-
tunk, mert itt is vett fel kevés árút a „Hsing-fung". Azonkívül az
úti társaság is megszaporodott. Eddig ugyanis az egyetlen utasa
voltam a „Hsing-fung"-nak. Tongkuban egy angol házaspár szál-
lott fel. A mint hamarosan tudtomra adták, a férfi vámhivatalnok
Takuban, ott is laknak a „nagy zavar" óta (így hívják Keleten
mindenütt a „boxer trouble"-t) és most mennek Csi-fuba a kis
lánykájukért, a ki ott jár iskolába. („Tien-czin nagyon luxuriózus
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város, monda a leányka papája, és azonkívül — nagyon erkölcs-
telen", jegyzé meg a gyermek mamája.)

A Pej-ho nagy zátonyán baj nélkül átjutottunk és akadály-
talanul folytattuk az utat Csi-fuba, a hova másnap délután érkez-
tünk meg.

A „Hsing-fung"-ról leszállva, kerestem alkalmatosságot, a mely-
lyel felutazhassam Vladivosztokba. Látva a kikötőben horgonyzó
temérdek hajót, biztosra vettem, hogy okvetlenül, akad ilyen hajó.
Főképpen japáni hajó volt jelen nagyszámban, az úgynevezett
„mosquito flotté", a hogyan Keleten csúfolódva nevezték az apró
japáni hajókat. Rendre jártam őket, de egy sem akart magával
vinni, mert közvetlenül Nágászákiba egyik sem indult. Tehát vár-
tam ; azzal vigasztaltak, hogy a közeli napokban esedékes német
„Daphne", a melyet Délről várnak, Hongkong—Sang-hai felől és
Nágászáki érintésével egyenesen Vladivosztokba .megy. Képzelhető
türelmetlenséggel lestem a Bluffön alkalmazott jelző árboczon, hogy
milyen hajó jövetelét jelzik és mesés borravalót — fél yent —
ígértem a szálloda khinai portásának, ha ő jelzi nekem a „Daphne"-t.

Nagy szerencsém volt: korán hajnalban vert fel a derék boy
avval a jelentéssel: „Sir, awake, Daphne arrived". Egész yent
kapott az örömhírért. Egy órával később a „ Daphne "-n voltam és
néhány órával később a koreai Kvelpárt-sziget délnyugati csúcsa
felé tartottunk, a mely sziget mellett az út Nágászákiba vezet.

A „Daphne"-n kevés útitársam volt. Mindössze vagy húszan
lehettünk, a kiknek egy része Nágászákiban szándékozott kiszállani.
A többiek Vladivosztokba mentek. Az útitársak között volt egy
idősebb úrnő, egy fiatal leányka, egy csecsemő meg ennek a daj-
kája. Orosz család volt. Az idős úrnő nagymamája volt a csecse-
mőnek, a fiatal leány pedig a nagynénje. St.-Peterburgból jöttek és
Vladivosztokba mentek, a hol a csecsemő szülői éltek. A csecsemő
mamája a háború kitörése előtt menekült Vladivosztokból haza
Peterburgba — közvetlen a háború után a feleség visszament a
férjéhez, a gyermeküket pedig most viszik. A család tengeren
tette meg a rengeteg utat és nem az aránylag sokkal rövidebb vas-
úton Szibirián keresztül, mert a gyermek nagymamája félt a hosszú

: vasúti utazástól. Inkább hatvan napot a tengeren, mint huszonkét-
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tőt a vasúton. ízlés dolga. Azért említem meg körülményesen a
családot, mert még lesz közünk hozzá. Az első osztályú utasokon
kívül mintegy 600 III. osztályú utasa is volt a „Daphne"-nak,
csupa khinai kuli, a kik munkába szegődtek Mandzsúriának külön-
böző vidékein. Ezekről akarok itt néhány észrevételt tenni.

Abban a nagyszabású árúforgalomban, a melynek a Csendes-
Oceán két partja a színtere, egyik igen fontos árúczikk a khinai
kuli. Az előkelő személyszállító hajóktól eltekintve, alig fut végig
hajó az ázsiai parton, vagy ritkán keresztezi a Csendes-Oceánt olyan
gőzös, a melynek fedélzetén ne szállítanának nagy számban khinai
kulikat; olyanokat, a kik most vándorolnak ki valamely távoli
országba, vagy a kiket most hoznak haza valahonnan.

A khinai kulik szállításából keletkezett nagy forgalomra jel-
lemző az az eset, a mely ezen a nyáron történt Khina partjain.
Érdekes, mert egyrészt jellemzi a csak nemrég lefolyt orosz-
japáni háború után beállott kereskedelmi-hajózási viszonyokat, más-
részt, mert ez volt az első eset, a melyben német és japáni
érdekek jöttek összeütközésbe. Az orosz-japáni háború befejeztével
ugyanis nagyszabású pangás állott be Kelet-Ázsia partjain. Közvet-
len a háború után, a mikor a rengeteg hadifölszerelés és ember-
anyag hazaszállítása történt, olyan óriási volt a hajóforgalom, a
minőhöz hasonlót azelőtt sohasem láttak Kelet-Ázsiában. Ennek
befejeztével azonban beállott a nagy pangás, a minő szintén soha-
sem volt ezeken a partokon. Valamennyi társaságnak a hajói tét-
lenül feküdtek a kikötőkben horgonyon; ha pedig tengeren jártak,
akkor „magasan állottak ki a vízből", a mi azt jelenti, hogy miután
nem volt szállítandó árú, nem is voltak megterhelve s a hajó nem
sülyedt az előírt mélységre. Csak egyetlen árúczikk maradt meg a
szállítási forgalomban: a kuli, ez a kifogyhatatlan s a divatból meg
használatból soha ki nem menő portéka. Már most képzelhető, hogy
a hajóstársaságok, a melyeknek tétlenül heverő hajói minden nap
vagyonra menő összegeket emésztettek meg, mennyire törték magu-
kat ezen egyetlen szállítási czikk után. Az orosz-japáni háború
befejezéséig a „Norddeutscher Lloyd" társaság hajói voltak a leg-
főbb kuliszállítók, a mely társaság erre a czélra mintegy húsz hajót
tartott üzemben a Saigon-Hong-kong-Sang-hai közti vonalon. A tisz-
tán kuliszállításra berendezett hajón a viteldíj nagyon olcsó volt;
emberenként két és fél mexikói dollár, azaz ugyanannyi japáni jen.
(Annyi mint hat korona huszonöt fillér, körülbelül akkora útért, mint
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Péterburgtól Napoliig.) A háború befejezésével beállott hat apró japáni
szállító hajó Hong-kong kikötőjébe — az úgynevezett „szúnyog-
flotta" — s kijelentette, hogy szintén hajlandó khinai kulikat szál-
lítani Saigon és Sang-hai között, még pedig személyenkint — egy
jenért (2 korona 50 fillér). Magától értetődik, hogy ettől a naptól
kezdve a „Norddeutscher Lloyd" kuliszállító hajói szintén tétlenül
hevertek a kikötőkben, vagy pedig szintén „a vízből félig kiálló
propellerrel jártak a vízen", azaz üresek voltak, míg ellenben az
apró japáni hajók, a „szúnyog-flotta", nem győzte elég gyorsan
megtenni a fordulókat Saigon és Sang-hai között. Tudvalevő dolog
azonban, hogy egy s másban a németek voltak a japániak tanítói
és mesterei. Nos tehát, a tanítók megmutatták a tanítványoknak,
hogy ők mégis többet tudnak. Tudniillik, a japáni hajók által tör-
tént lefőzetés után két hónappal beállít tíz-tíz német hajó Saigon,
Hong-kong és Sang-hai kikötőjébe és kijelenti, hogy a német hajók
bárkit „ingyen" szállítanak az említett három kikötő bármelyikébe
annyiszor, a hányszor az illető utas kívánja; azonkívül minden
utas naponként kétszeri ellátásban részesül s hajóra szálláskor kap
egy öltözet ruhát — ingyen. A mikor én azon év július havában
Sang-haiban jártam, ez a kuliszállítási ügy éppen azon a ponton
állott, hogy a japáni hajók üresen feküdtek horgony előtt a Jangcze-
Kiang torkolatában, a „Norddeutscher Lloyd" pedig — állítólag —
már a harmadik millió mexikói dollárt költötte a — kulikra.

A „Daphne" szintén hatszáz kulit szállított, a kik Mandzsúriá-
nak különböző pontjaira: Cziczikár, Khailar és Kharbin vidékeinek
ólom- és ónbányáiba vagy vasúti munkákhoz szegődtek el. Az
említett húsz I. osztályú utason és ezen a hatszáz kulin kívül a
„Daphne"-n semmiféle más rakomány nem volt, a minek követ-
keztében a gyengén terhelt és különben is gyengén épült hajó
„nagyon magasan állott ki a vízből". A mit a „Daphne" nagyon
rosszul cselekedett. Ugyanis mindjárt Nágászáki elhagyása után —
a mely kikötőben csak néhány órát töltött a hajó — nehéz és
viharos volt az időjárás. (A mint három nappal később Vladivosz-
tokban megtudtuk, odakünn a Csendes-Oceánon, Japántól keletre,
éppen ezeken a napokon erős tájfun dühöngött, a melynek a peri-
fériája felhatolt egészen a Nagy Péter-öbölig, a melynek egyik
zugában fekszik Vladivosztok.) A húsz elsőosztályú utas közül
tizenkilenczen nagyon rosszul tűrték a viharos tengert; szerény-
ségem tiltja megmondani, hogy ki volt a huszadik. Nágászáki
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elhagyása után az elsőosztályú utasok jóformán pillanatra sem voltak
láthatók; sem a fedélzeten, sem az étteremben. De főképpen az
étteremben nem, a hol az étkezésnél rendesen csak hárman jelen-
tünk meg: a kapitány, az első gépész és az a — huszadik. A
„Daphne" czudar tartózkodási hely volt ezen a három napon. A
hajó, a mely arra volt berendezve — tehát úgy is volt építve —
hogy megrakott állapotában két-három méterrel mélyebben sülyed-
jen mint üres állapotban, a jelenlegi viszonyok között, a mikor az
összes rakománya hatszáz s egynéhány emberből állott, egy pilla-
natig sem feküdt nyugodtan. Ellenkezőleg: eszeveszetten hánykoló-
dott; a tengerbeteg utasok nehéz nyögése s „vulkánikus kitörésnek"
hangos nyilvánulása éppen olyan tűrhetetlen volt benn az étterem-
ben, (ez volt a „Daphne" egyetlen közös helyisége s ebbe nyíltak
a kajütök is), mint a milyen tűrhetetlen volt a meg nem szűnő
szakadó eső a fedélzeten, a melyhez hozzájárult a hajó peremén
perczenként átcsapó hullám is. Ha a fedélzeten tartózkodtam, akkor
pár perez alatt bőrig áztam a szakadó hideg esőben, a melyet a
viharos szél mint apró szegeket csapott az arezomba; ha lementem
a kajütömbe, a melyet egy öreg franczia úrral kellett megosztanom
— szegény öreg úr : Kharbinból nient volt Nágászákiba, hogy az
ottani amerikai orvost konzultálja a gyomorbetegsége végett s most
tért haza Szibiriába (tizennégy napi utazás kis gyomorbaj miatt s
még hozzá — amerikai orvoshoz!) — ha tehát lementem a kajü-
tömbe, akkor a szomszédaim, meg az öreg franczia tengeri beteg-
ségének kiállhatatlan és véghetetlenül kellemetlen tüneteit kellett
közvetlen közelből látnom, hallanom és szagolnom.

Az említett orosz család három tagja a legsúlyosabban szen-
vedett a tengeri betegségtől. Még pedig a három — idősebb tag;
a csecsemő, a teljesen magára hagyott szegény teremtés, látszólag
nem vette tudomásul a tenger háborgását. De a mikor elkövetke-
zett az „etetés" ideje, vagy — egyebekben is szükségessé vált a
„dada" támogatása, a kis muszka nagyon harcziasan viselkedett;
ordított torkaszakadtából. Kiáltása azonban csak „kiáltás a pusztaság-
ban" volt. Nagyanyja, nénikéje, meg a dadája önmagukkal is teljesen
tehetetlenek voltak; az útitársak közül egyetlen egy sem segíthetett
rajta, mert önmaga is segélyre szorult; maga is gyámoltalan volt.
Az első nap még valahogy segített rajta a kapitány felesége, a ki
még tűrte valahogyan az állapotot, de a második napon már őt is
levette a lábáról a tengeri betegség és a szegény csecsemő teljesen
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ápolás nélkül maradt. Most már én vállaltam magamra a dada tisz-
tét, a melyet úgy hiszem, hogy útitársaim legnagyobb megelége-
désére töltöttem be, mert a mint Vladivosztok előtt magukhoz tér-
tek, nagy elismeréssel jelentették ki, hogy az utolsó három nap a
„Benjaminuk"-nak még a hangját sem hallották. (Lám, mégis „jó
az orvos a háznál" ; szükség esetében — „dada" is tud lenni.)

A harmadik osztályon elhelyezett útitársaim — a 600 kuli
— szomszédságát nehezen tudtam elviselni. A „Daphne" hat-
száz kulija szemernyit sem különbözött azoktól a kuli-csapa-
toktól, a melyeket évekkel ezelőtt láttam benn Khina belse-
jében Vu-csang, vagy Han-jang vidékén, vagy a kikkel mostanában
találkoztam Khina északi városaiban. Ugyanazok az izmos, vál-
las, erős férfiak, egymáshoz annyira hasonló arczczal és ruhá-
zattal, hogy ember legyen az az európai, a ki őket egymástól meg-
különböztetni tudná. Legföljebb annyi tűnik fel rajtok az idegen-
nek, hogy az egyik részénél a bőr színe csaknem sötétbarna, míg
a másiknál világossárga. Amazok Khinának a déli provincziáiból
valók, emezek észak khinaiak, vagy mandzsuriaiak. A hatszáz ember
egyformán volt Öltözve; rövid és bő kék vászonnadrágot viseltek
és vastagtalpú vászon-czipőt, helyesebben mélyen kivágott papucsot.
Ezen a két ruhadarabon kívül semmi sem volt rajtuk. Azok a
kivételek voltak, a kiknek rövid, nyitott vászon blúzuk is volt. A hideg
eső s a csípős szél ellen azzal védekeztek, hogy elképzelhetetlen
sűrűén szorultak egymáshoz, vagy tömegesen behúzódtak az alsó
helyiségekbe, az üresen tátongó raktárhelyiségekbe. Mintegy két-
százan még az indulás előtt leültek koczkázni vagy kártyázni s a
mikor megérkeztünk Vladivosztokba, még mindig koczkáztak s kár-
tyáztak. Nem háborgatta ezeket a játékban semmi; sem a vihar,
sem az étkezés, vagy a környezet lármás csacsogása. Még az étke-
zés sem; ott helyben, a kártya vagy a roulettszerű viaszkos-vászon
körül habzsolták fel az odahozott ételeket. Csak egyetlen egyszer
hagyták abba néhány órára a játékot; de ezt is csak a gyáva rémület
folytán tették. Genzán magaslatán ugyanis az eső és köd következ-
tében majdnem Összeütköztünk egy velünk szembe jövő japáni
tehergőzössel. A helyzet pár perczig valóban válságosnak mutatko-
zott. A fedélzeten dideregve ácsorgó kuliknak azonban az a „majd-
nem" már annyi volt, mintha a katasztrófa már be is állott volna.
Rémes ijedelemmel lármázták fel az alsó helyiségekben levőket, a
kik a rémült jajveszékelésre és ide-oda futkosásra szintén megré-
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műlve rohantak neki a csónakoknak. A hajó kapitánya, meg a kis-
számú hajós-személyzet revolverrel a kézben, csak nehezen tudta
őket visszatartani attól, hogy a csónakokat vízre ne bocsássák. Ketten
azonban már benn voltak az egyik csónakban s a mikor előhúzták
őket onnan, akkor derűit ki, hogy a nagy ijedelemben mit akartak
megmenteni, mi volt nekik a legfontosabb s legdrágább. Az egyik
ugyanis a roulettehez szükséges viaszkos vásznat vitte magával, a
másik pedig a hozzá szükséges koczkajátékot akarta megmenteni.

A konyhájuk a hajón ugyanaz, mint akárhol másutt az ottho-
nukban, vagy a kivándorlási helyükön. Itt, a „Daphne"-n, óriási
bödönökben hozták nekik naponkint kétszer a főtt rizst, a melyből
mindenki annyit vehetett, a mennyit akart. A rizsen kívül halat,
igen zsíros s erősen halszagú disznóhúst s különböző főzelékfélét
is kaptak. A teát szintén tetszés szerinti mennyiségben.

A melyik nem kártyázott, sem nem aludt, vagy nem szíttá az
ópiumot, az a — családi örömöket élvezte. Tudniillik a leggy ön -
gédebb apák, a kiket képzelni lehet, de csak — a fiúkhoz. Az anyát
meg a leánygyermeket otthon hagyják, de a fiút, ha csak lehetséges,
magukkal viszik. Ezeket a rajongásig szeretik s igazán gyöngéd
módon dédelgetik. Akárhányszor láttam, hogy a meztelen felsőtestű
apa a karjára vette mind a két kis fiát, három-hat éveseket, a kik
persze csinosan s kedvesen vannak felöltözve, helyesebben felczi-
czomázva s órákon át sétált két fiával a karján a fedélzet szabad
részén. íme, ez a khinai kuli, mint individuum.

Mint társadalmi lény valóban nem jöhet számításba. Szigorúan
és görcsösen ragaszkodik az ősrégi hagyományokhoz, a legparányibb
mértékben nem simul vagy alkalmazkodik annak az országnak a
törvényeihez, intézkedéseihez, vagy szokásaihoz, a melyben ideig-
lenesen letelepedett. Ruházata, táplálkozása, megcsontosodott szoká-
sai tökéletesen ugyanazok San Franciscóban, mint akár Batáviában,
vagy a bolíviai salétrom-földeken. Szívósak, erősek s ellentállók.
Egyformán jól tűrnek bármely éghajlatot; Khabarovszkban s Blago-
vjeszcsenszkben, fenn Észak-Szibiriában éppen olyan jól tűrik télen
a 30—35 fokos hideget, mint a csendes-óceáni tropikus szigetek
elviselhetetlen forróságát. És ezenkívül példátlan munkabírók, a leg-
nagyobb mértékben kötelességtudók s megbízhatók. A mikor a perui
s bolíviai salétromföldek fölfedezése előtt a Peru közelében fekvő
Chincha szigeteken nagy mértékben bányászták a guáno-telepeket,
akkor azt a gyilkos munkát, a melyre sem a félvad indiánusok,
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sem a csólók nem vállalkoztak, még rövid időre sem, a khinai
kulik megszakíttatlanul végezték a szerződésileg kikötött öt-hat esz-
tendőn keresztül.

Rokonszenvkeltésre legkevésbbé alkalmas erényük továbbá az,
hogy hihetetlenül olcsók és a legnagyobb mértékben takarékosak.
A mely munkát a bennszülött munkás, mondjuk: napi négy koronáért
vállal és végez, azt a kuli egy, legfeljebb két koronáért vállalja el
és többet végez egy nap alatt, mint a „hazai" munkás két nap
alatt. És ennek a hasonlíthatlanul kisebb munkabérnek a nagyobb
részét megtakarítja. Kuporog, nélkülöz, fázik, ázik, lemond a kénye-
lemnek és életkönnyítésnek meg a szórakozásnak legelemibb követel-
ményeiről, csakhogy megtakarítson valamit. Ez a törekvése annál
sikeresebb, mert a táplálkozása s ruházkodása ohyan természetű,
hogy nekünk elképzelhetlen csekély összeg elég neki arra, hogy abból
táplálkozzon s ruházkodjon. Az a pénz tehát, a melyet a khinai
kuli keres — habár véres verejtékkel s becsületes munkával —
soha sem kerül többé forgalomba, a mint az a hazai munkás kere-
setével történik. Azt a pénzt, a melyet a kuli Bátáviában vagy
Los Angelesben keres, az Bátáviában vagy Los Angelesben csak
egyetlen egyszer lát ismét napvilágot; akkor tudniillik, a mikor a
kuli a pénzt a postára viszi s elküldi haza Khinába, családjának.
(Ezt kellene nekünk megtanulni!)

Miután az asszonyaikat csak kivételesen viszik magukkal s
külföldre csupán férfiak mennek — a khinai kivándorlási törvény
ugyanis szigorúan tiltja a khinai nők kivándorlását (ez is elférne
rajtunk) — az ebből keletkezett nőhiány a férfiaknak a legbizarrabb
s igen sok esetben a legerkölcstelenebb eltévelyedésben nyilvánul
meg. (Peking közegészségügyi-társadalmi viszonyainak ismerteté-
sekor erről a tényről bővebben emlékeztünk meg.) Az ázsiai tarto-
mányokba kivándorló khinaiak az asszonyhiányt nem érzik meg,
mert ott akárhány népfaj szíves-örömest keveredik össze a sárga
bevándorlókkal. Birmában például vagy Jáva-szigetén a benn-
szülöttek szemében a khinai ember a legkívánatosabb férj és vő;
Európában és Amerikában azonban a fehér asszonyokkal való
összekeveredésük éppen olyan kizárt lehetetlenség, mint a milyen
lehetetlen az, hogy az amerikai néger fehér nőt vehessen feleségül.

A khinai kulik bevándorlása olyan régi, a milyen régi a rab-
szolgaság intézményének a beszüntetése. A néger rabszolgaság meg-
szűnésével Amerikában egyszerre s hirtelen érezhetővé vált az óriási
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munkáshiány. Rengeteg kiterjedésű gyapot-, czukor- s kávéültetvé-
nyeken parlagon hevert a föld. Hiányzott a rabszolga, a néger.
Khina pedig ugyanazon időben súlyosan szenvedett a túlnépesség
alatt. A Jang-cze-Kiang, a Hoang-Ho és a Pej-Ho völgye nem tudott
annyi rizst termelni, a mennyi a sok éhes embernek kellett. S akkor
egyszerre megindult a kiegyenlítődés: ezrével és ezrével mentek a
khinai kulik önkényesen a munkáshiányban szenvedő országokba,
a hol tárt karokkal fogadták az izmos vállú, erős markú, köteles-
ségtudó munkásokat, a kik a lusta, léha, megbízhatatlan négert
minden tekintetben íelülmúlták. S a mely tulajdonságukért legfőbb-
képpen nagyra becsülték őket odaát Amerikában, az az volt, hogy
nagyon olcsók voltak; helyenként olcsóbbak, mint az egykori rab-
szolgák. A kuli-kivándorlás rövid idő alatt olyan pompás intéz-
ménynek bizonyult, a kuli-szállítás és közvetítés pedig olyan dúsan
jövedelmező kereseti forrássá fejlődött, hogy még az előkelő hajós-
társulatok is hajóik nagy részét kuliszállító hajóvá alakították át s
kuliszerző ügynökeikkel elárasztották a „Menny Birodalmát". A kuli-
ügy akkora mérveket öltött, hogy némely tekintetben hasonlított az
egykori rabszolgaintézményhez. A hajókon ugyanis takarékossági
szempontból olyan embertelen módon gyömöszölték össze a szegény
embereket, hogy mire az illető hajó megérkezett kitűzött állomá-
sára, az ember-rakománynak egy része már hiányzott. Elpusztultak
a hosszú tengeri utakon, a kíméletlen bánásmód gyötrelmei követ-
keztében. A mikor aztán a kivándorlás tömeges jellegűvé vált, a
munkaadók bánásmódja is megváltozott. A hol előbb tárt karokkal
fogadták a kulit, a megmentőt, ott csakhamar korbácscsal, rodhadt
ételekkel, embernek — még kulinak sem — való lakással látták
el a sárga munkást. Társadalmi, emberi szempontból pedig igazán
embertelenül bántak el velők. Kevesebbnek tekintették őket a
baromnál.

A kulit azonban mindez nem feszélyezte a kivándorlásban;
a dollár kábító csengése meg az otthoni éhezés között könnyű volt
a választás. A durva, sértő, sőt kegyetlen bánásmód ellenére ezrivel
vándoroltak ki tovább is azokba az országokba, a melyekben meg-
élhetésre volt kilátásuk. Ők nem veszthettek semmit; ők csak nyer-
hettek. Hiszen itt, az új hazában, a megvetésen, gyűlöleten és
embertelen bánásmódon kívül van rizs és dollár is; odahaza azonban
a „Menny Birodalmában", csak a korbácsban és a kegyetlen bánás-
módban volt részük fölöttes hatóságaik részéről.
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Legkegyetlenebbül Észak-Amerikában bántak a szegény embe-
rekkel. Sehol a világon nem tiporták olyan durva lábbal a népjogot,
az emberi méltóságot, mint éppen a „szabadság és egyenlőség"
hazájában, az Egyesült-Államokban, éppen ott, a hol megelőzőleg
mint nélkülözhetetlen bánya- és mezei munkásokat olyan nagyon
tárt karokkal fogadták őket. Hogy a bevándorlottak nem voltak
valami nagyon rokonszenves elemek, azt már tudjuk; hogy a
munkabért a minimumra nyomták le, az köztudomású, valamint
az is tagadhatatlan, hogy egy szemernyit nem alkalmazkodtak az
amerikai viszonyokhoz, hanem mind a mai napig „status in statu"
maradtak, a mennyiben magukkal hozták valamennyi hibájukat: a
féktelen játékszenvedélyt, az ópiumot, a sexualitás terén kifejtett
rondaságaikat, a zsugoriságot, a bűzös konyhát és a kellemetlen
kipárolgást. De viszont a „szabadság és egyenlőség hazájában" a
„humanizmust és a népjogot mindenek fölött tartó" amerikaiak az
első naptól kezdve „nem ember"-nek, gyűlölt, lenézett és megve-
tett valaminek, az oktalan állatnál mélyebben álló lénynek tekin-
tették a khinai bevándorlót s a mint együtt volt az elegendő mun-
káskéz, már törvénybe iktatta a „khinai pestis" elleni védekezést.
Odahaza, Khinában, a hol a jobb érzésű polgárokat fölháborította
az a vérlázító brutalitás meg a gyűlöletes megvetés, a melylyel
Amerikában a honfitársaikat illették, a legkegyetlenebb és legszigo-
rúbb büntetésekkel igyekeztek megakadályozni a kivándorlást. De
nem tudták meggátolni. Ma, a midőn az Egyesült-Államok nyugati
részében több mint kétszázezer khinai munkás él, az amerikaiak
minden . lehetőt kifejtenek nemcsak abban az irányban, hogy a
további bevándorlást meggátolják, hanem, hogy szabaduljanak a
már ott levőktől is. Az Egyesült-Államokban a khinaiak közül ma
csak a hivatalos személyeknek, az igazolt kereskedőknek és „művé-
szeknek" adnak ideiglenes tartózkodásra engedélyt. Amerikában bár-
mely khinai elfogható, hogy „legitimálja" magát, azaz, hogy mutassa
ki, van-e engedélye az ott tartózkodásra. Ha az elfogott khinai ezt
be nem bizonyíthatja, azt a „szabadság és egyenlőség" hazájában
egy esztendőre a fegyházba csukják kényszermunkára s ennek eltel-
tével föltétlenül hazatolonczolják Khinába. Azok a khinaiak, a kik
még ezen törvény életbeléptetése előtt telepedtek le, azok csak azon
esetben maradhattak meg továbbra is, ha a vámhivatal részéről
írásban bizonyíttatott, azaz ha „certificat"-et kaptak arra vonat-
kozólag, hogy régebbi letelepülők.
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Ezen embertelen törvény ellenére folyton tart a bevándorlás.
A szigorú törvényt s ellenőrzést ugyanis oly módon játszszák ki a
khinaiak, hogy a vámhivataltól kapott „certificat"-et a tulajdonosa
— mindenesetre megfelelő díjazás ellenében — hazaküldi Khinába,
a melyet az új bevándorló az ellenőrzésnél fölmutat. A bizonyít-
ványban ugyan megvan az előbbi tulajdonosnak a pontos személy-
leírása, de az semmit sem ér. A legszemfülesebb amerikai „spiczli"
sem képes egyik kulit a másiktól megkülönböztetni. A harmincz-
harminczöt éves kuli személyleírása az ő szemében ráillik akár tíz-
ezer hasonkorú kulira. Hát még milyen kevéssé tudja őket egy-
mástól megkülönböztetni akkor, ha a benyújtott írás mellé egy —
tízdolláros bankjegy van mellékelve! Hogy a vámhivatalnokoknak
a certificatum ellenőrzésénél beálló rövidlátásán segítsenek, az ame-
rikai hatóságok attól sem riadtak vissza, hogy a kiadott „certifica-
tum" számát — rátetoválták az illető kuli kezére. (Még jó, hogy
nem sütötték rájuk a bélyeget úgy, mint a hogyan a szarvasmar-
hára vagy a lóra szokták.) Persze, hogy ez sem használt; hiszen
a khinaiak nagyobb mesterek a tetoválásban, mint az amerikaiak.

Hogy a khinai ember polgárjogot nyerhessen Amerikában, az
teljesen lehetetlenség. Ugyanabban az országban, a melyben az
Európából megszökött svihák, tolvaj, bankó- vagy váltóhamisító
minden teketória nélkül polgár lehet és „amerikai", ha sikerült neki
a hazai hatóságok kezei közül kisiklania, ugyanabban az országban
a kifogástalan előéletű, szorgalmas, vagyonos másik ember nem
lehet polgár és „amerikai", mert ő — khinai. (Egy-két év óta
ugyanezt a törvényt alkalmazzák a japániak ellen is!) Ilyen meg-
becstelenítő, embertelen törvényt csak Amerikában, az „ember-
jogokért küzdő gentlemanek" hazájában hozhattak a törvényhozók
és fogadhatták el a törvénytisztelő polgárok.

Nem kell tehát csodálkozni a fölött, hogy a mikor néha-néha
azt halljuk, hogy Khinában a „fanatizált durva és vad csőcselék"
kegyetlenül lemészárolta az európaiakat és az amerikaiakat, egy-
szersmind azt is halljuk, hogy a „fanatizált csőcselék" rendesen
az — amerikaiakon kezdte a leszámolást. Mert csak leszámolás az
egész, semmi más.
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És most, ezen kitérés után — a melyben a khinai viszonyok
ismertetését végleg befejeztük — folytassuk az utat Vladivosztok felé.
Sok érdekes mozzanata volt az útnak, a mely mozzanatok vonatko-
zásban állottak az éppen lezajlott orosz-japáni háború tengeri ütkö-
zeteivel, így például egy reggelen közvetlen közel haladtunk el a
történelmileg örök nevűvé lett Csuzima-sziget mellett. Sorjában
haladtunk el azon helyek fölött, a melyeken az orosz pánczélosok
elsülyedtek: a „Knyáz Szuvorov", az „Oszlyábja", az „Alexan-
der III.", a „Borodino", a „Sziszoj Veliki", az „Admiral Nakhimod",
a „Szenyávin", „Arjol", a „Szvjetlána", az „Admiral Uzakov", a
„Dimitri Donszkoj", az „Olyeg", az „Isumrud" és még egynéhány.
A „Daphne" nagy óvatossággal haladt előre, azon tudatban, hogy
a japániak és oroszok elhorgonyzott aknáinak egész tömegét sodorta
el az áram és azok most szabadon és szanaszéjjel úszkálnak az
áramlásokkal. Ha útközben egyetlen olyan úszó aknával találkoz-
tunk volna, akkor az iménti lajstromhoz bátran hozzácsatolható lett
volna ez a név: „Daphne". Mielőtt a Nagy Péter-öbölbe betértünk,
a „Daphne" óriási kerülőt tett és igen' zeg-zúgos utat tett meg
Vladivosztok előtt. A kikötő előtt ugyanis két sorban feküdtek az
elhorgonyzott robbanó aknák: az oroszok egy egyenes vonalban
lerakott aknái, a melyet a japáni hajók behatolása ellen raktak le
és a japániak háromszögben lerakott aknái, a melyet az orosz hajók
kitörése ellen helyeztek el.

Bizony, megkönyebbülten lélegzettünk fel valamennyien, a
mikor a vágyva-várt kikötőben, Vladivosztokban, a „Daphne" hor-
gonyt vetett. .

Dr. Gáspár F . : A föld körül. V. 62
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A legújabb kor történetében az 1870—71. évi porosz-franczia
háború kivételével nem fordult elő esemény, a mely olyan általános
izgalomban tartotta volna a világot és a melynek a lezajlása után
bekövetkezett eredmény jelentőségre nézve olyan nagy horderejű
lett volna, mint az 1903/4. évi orosz-japáni háború. A világtörté-
nelmi jelentőségű esemény, annak indító oka, valamint izgalmas
és érdekfeszítő mozzanatai még sokkal újabbak, a részletei még
annyira emlékezetesek, hogy felesleges arra itt kiterjeszkednünk,
annál inkább, mert annak felsorolása túlhágná a mi feladatunk
keretét.

Csak annyit említünk meg, hogy Vladivosztok, a melynek
kikötőjében a „Daphne" horgonyt vetett s a melynek pályaudvaráról
indulunk ki hazatérő útunkra, Szibirián keresztül, részben egyik
legfontosabb okozója volt az orosz-japáni háborúnak. Még pedig a
szokott módtól eltérő irányban — vagy azokkal ellenkező indo-
koknál fogva — volt az indító oka. Tudniillik rendesen azért indí-
tanak háborút az ellenfélként szemben álló nemzetek valamely
várért vagy kikötőért, mert az nagyon jó, a czélnak nagyon meg-
felelő vagy az elbirtoklása politikai, közgazdasági vagy geográfiai
okokból nagyon kívánatos. Vladivosztok — némely tekintetben —
éppen az ellenkező okból adott okot az orosz-japán háborúra.

Vladivosztok ugyanis geográfiai, klimatológiai okokból sehogy
sem felelt meg annak a nagy horderejű fontosságnak, a melyet
más tekintetben annak a kikötőnek az oroszok tulajdonítottak. —
Vladivosztok ugyanis az egyetlen kikötője volt a Csendes-Oceán
partján annak a rengeteg — kereken: 13 millió négyzetkilométer —
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kiterjedésű területnek, a mely az Atlanti-Oceántól az Ural hegy-
ségig terjed. Az egyetlen számbavehető kikötő úgy sem áll semmi
arányban az óriási területhez, mint egyetlen kapu a Csendes-
Oceán felől. Fokozta a kikötő hátrányát az éghajlat, a mely alatt
Vladivosztok fekszik. A klímája ugyanis excessivus, a földrajzi
fekvésével arányban nem álló. Azaz nyáron időnként irtózatos a
forróság, télen pedig ugyanilyen nagy a hideg. A nyári hónapok
némelyikében olyan nagy a forróság, a milyen csak sokkal mélyeb-
ben fekvő szubtropikus, sőt tropikus klimájú vidékeken fordul elő;
a téli hónapokban pedig — október végétől márczius végéig —
viszont akkora hidegek állnak be, hogy a hőmérő higanyoszlopa
27—29"-ra száll le a fagypont alatt. Vladivosztok azon a szélességi

VLADIVOSZTOK CITY-JE.

fokon fekszik, a mely szélességi fokon fekvő európai városokban
a tél meg a hideg egyáltalában ismeretlen fogalom. Körülbelül
egyenlő magasságban fekszik például Marseillelel, Barcellonával,
Firenzével és Nizzával, de az évi középhőmérséke 3'7° a fagypont
fölött, míg emezeké 16- A kikötő ezen időben — kikötői sza-
bályzat szerint deczember 15-től április 4-ig — 8—10 mértföldnyire
a parttól be van fagyva; a tartós és erős hidegben másfél méter
vastag jégkéreg képződik.

Ilyen állapotban természetesen a kikötő teljesen használhatatlan,
A kikötőben a hajók nem maradhatnak, sem oda be nem mehet-
nek. A hajó-forgalomban tehát évenként olyan óriási akadály

6 2 *
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áll be, a mely a kikötőt az évnek jelentékeny részére teljesen hasz-
nálhatatlanná teszi.

Ezen okból kellett az oroszoknak egy másik kikötő a Csendes-
Oceán partján, a melyben ezek a hátrányok elesnek; azaz: nem
fagy be a téli hónapokban.

A Liao-tung-félsziget végében fekvő Port-Arthur, a mely kikötő
a khinaiaktól bérbevett Liao-tung félsziget legdélibb végén fekszik,

TÉLI ÉJSZAKA VLADIVOSZTOK KIKÖTŐJÉBEN.

— közvetlenül a Pecsili-öböl előtt, tehát a khinai birodalom szívé-
hez, Pekinghez vezető kapunál, igen kívánatos volt az orosz nemzet
szemében. Port-Arthur birtoklása azonban, mint orosz tulajdon, a
legnagyobb mértékben hátrányos lett volna a szomszédos japáni
nemzetnek, sőt annak birtoklása éppen olyan imminensül fontos
volt a japáni nemzetre nézve. Ezen két életfontosságú érdek össze-
ütközéséből — vagy legalább részben ebből — keletkeztek azok a
konfliktusok a két nemzet között, a melyek a legújabb kor egyik
legnagyobb jelentőségű eseményéhez: az orosz-japáni háborúhoz
vezettek.
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A büszke nevű város — Vladivosztok — annyi mint: „Kelet
Császárnője". A khinaiak elnevezése prózaibb és praktikusabb;
ők „Kháisen-váj"-nak, azaz Trepang-öbölnek nevezik, mert egyik
legkedvenczebb eledelük: a trepang (valamely tengeri puhány, szárí-
tott állapotban) dúsan terem az öbölben. Nagyon fiatal kora elle-
nére már igen zajos és viharos múltra tekinthet vissza. Vladivosz-
tok múltja ugyanis csak 1860-ig megy vissza, a mely esztendőben
egy kis szállítóhajó, a „Mandzsur'', jelent meg a kikötőben, az akkor
még teljesen ismeretlen öbölben, 40 emberrel és három szakasz
gyalogos katonával. Ez a néhány ember kaszárnyát épített az akkor
még egészen elhagyott területen, meg néhány fabódét. Ez volt a
kiindulópontja a mai „Kelet Császárnőjé"-nek.

Sőt az egész öböl, a Nagy Péter-öböl, csak 1852 óta ismeretes
Európában, a mennyiben a franczia „Capricieuse" korvetta kapi-
tánya, a ki a japáni partok nyugati oldalán elterülő szigetek föl-

AZ ÚJ KHINAÍ VÁROS PORT-ARTHURBAN.

mérésével volt megbízva, véletlenül jutott az öbölbe. Az öbölnek azt a
részét, a melynek partján a mai Vladivosztok fekszik, az „Arany-
szarvat" (a „Szolotoj Rog"-ot), még későbben, 1856-ban fedezte
fel az egyesült angol-franczia hajóraj parancsnoka, a mikor egyik
hajójával keresni ment a Kamcsatkai-félsziget egyik kikötőjéből,
Petropávlovszkból, kivitorlázott, de sokáig eltűnt orosz flotta hajóit.
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Az amerikai városok gyors tempójának módjára rohamosan fejlődő
város 1891-ben már teljesen kifejlődött város volt. A földkörüli
útja alkalmával Vladivosztokban tartózkodó trónörökös, a jelenlegi czár,
az alapkövét tette le a nagyszabású dokkoknak és az ő jelenlétében
leplezték le a Gennádi Ivánevics Nevelszky admirális emlékszobrát,
helyesebben pyramisát, a melynek egyik helyén ez a felírás áll:
„A hová egyszer felhúzták az orosz lobogót, azt onnan soha többé
bevonni nem szabad!" (Bizony behúzták azt! A japániak ugyanis
nagyon illetlenül viselkedtek és nem fogadtak szót ennek az inte-
lemnek. Mentségükül szolgál az is, hogy nem értették az orosz
nyelvű felírást.) Ugyancsak a czárevics jelenlétében tették meg az
első lépéseket a szibiriai vasút megépítéséhez. A trónörökös 1891
május 19.-én sajátkezűleg töltött meg egy talyigát földdel, a melyet
a töltésre öntöttek és ugyancsak sajátkezűleg sülyesztette az első
gránitkoczkát a földbe, mint alapzatot az építendő vasúti állomáshoz.

A mikor mi augusztus 5.-én a „Daphne"-vel Vladivosztokba,
illetőleg a „Szolotoj Rog"-ba érkeztünk, a város viharos múltjának
egyik legfiatalabb epizódusának — a vladivosztoki katonai helyőrség
lázadásának — a nyomai még láthatók voltak. Temérdek ház,
palota és kunyhó feküdt még romokban; üresen tátongtak a füstös
falak, a melyeknek tetőjét az orosz katonák gyújtották fel. Az
utczákon erős patrouilok jártak, szuronyos fegyverekkel. Ennek
ellenére igen élénk sürgés-forgás uralkodott úgy a kikötőben, mint
az utczákon. . ,•. ,,

Mindjárt ezen az első napon alkalmunk nyílt megismerkedni Szi-
biriának egyik kiváló tulajdonságával: a rettenetes porral. (A másik
tulajdonságát — a feneketlen sárt — később még bővebben volt
alkalmunk ,,kitapasztalni" a Szibirián végigvezető utunkon.) A dom-
bokról lefúvó erős szél ugyanis óriási port kavart fel a város
utczáin. A város a Muravjev-Amurszkij félsziget déli csúcsán fekszik,
a kikötőt — az „Arany szarvat" — félkör alakban körülvevő
halmok tövében és oldalain. Sajátszerű helyzeténél fogva — tudni-
illik egyik oldalon a tenger, a másik oldalon a meglehetős mere-
dek halmok — a város egészen különös benyomást kelt. Rend-
szerről, párhuzamosan futó vagy ezeket keresztező utczáról szó
sincs; a fajárdákkal — padlókkal — szegélyezett utczák szana-
széjjel feküsznek; hegynek le, hegynek föl. Egyik a másiknak
megy, itt szélesen kitágul az utcza, ötven lépéssel odébb össze-
szorul. A házak túlnyomóan fából épültek; mintegy 2000 lakó-
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házból talán csak 250 kőből épült, a többi faház. Ellenben nagyon
szép architektonikus alkotás az Uszpenszki-templom, a melyet
típusául tekinthetnek annak a temérdek orosz orthodoxus-templom-
nak, a melyekből számosat lesz alkalmunk látni, a míg végig
jövünk Szibirián.

Főutczáján, a Szvetlánszkáján, a mely az Aranyszarv mellől
indul ki és a melyet a „nagy vasút" keresztez, rendkívül élénk a
forgalom és igen érdekes képet mutat. Valóban, a „végletek talál-
koznak", azaz Kelet-Ázsia és Nyugat-Európa. Kelet-Ázsiát képviselik
a koreaiak, khinaiak, japániak; mind a három nemzetségből
olyan számosan laknak Vladivosztokban, hogy a 35—40,000 lakosú
városnak a nagyobb részét teszik . ki; Nyugat-Európát pedig az
oroszok, meg a Vladivosztokban élő nagyszámú idegen, főképpen
németek képviselik, a kik az idegenek között a vezető szerepet
játszák, úgy számban, mint kereskedelmi és társadalmi szempontból.
Ezen vegyes összetételű lakosságból kifolyólag, tekintettel a kikötőre,
a mely a nyári hónapokban olyan élénk, mintha pótolni akarná a
téli időveszteséget, az utczákon igen vegyes a közönség. Valóságos
„végletek találkozása": egyfelől a szegény koreai kuli, az egykoron
fehérszínű, de ma már szennyes-szürke bugyogóban és ingben,
lábain idomtalanul kivattázott bocskorban; a haja kontyba kötve a
feje búbján, a hátán irtózatos teher, a mely alatt összegörnyedne
az erős öszvér is s másfelől a rendkívül drága és gyönyörű fekete
„oroszoktól" vont előkelő „landauerben" ulő orosz úrnő, drága
toilettben, a melyről távolról meglátszik Nyugat-Európa „centruma" :
Paris. Továbbá: egyfelől az elegáns öltözetű, szép magatartású,
előkelő orosz gárdatiszt, valamelyik tábornok hadsegéde; másfelől
a rongyos ingű, térdig sáros csizmájú, durva képű, orosz katona,
pityókos állapotban, fittyet sem hányva a vele szembe jövő maga-
sabb rangú katonatisztre. Az utcza is nagyon tarka. Itt például
előkelő palotát építenek kőből, vasból, gallériával, oroszosán ,,sze-
czessziós stílusban". Utána két-három leégett tetőzetű, korommal és
füsttel befeketített kőfal és közvetlen mellette gerendákból meg
deszkából összerótt lakóház a legcsekélyebb dísz vagy tetszetősség
nélkül, picziny ablakokkal. Előtte sem tornácz,. sem „ámbitus", sem
lépcső. Az ember az utczáról egyenesen és közvetlenül a lakószobába
lép be, mint Szibiriának majdnem valamennyi házába. Emitt egy
templom — a szibiriai városokban a templomok a legszámosabb
„középületek" — tipikusan oroszos jelleggel; tudniillik a magas-
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fedelű épületből két-három (néha hat, sőt nyolcz) torony emelkedik
ki, a melyeknek karcsú nyúlványán nagy gömb ül, ebből pedig a
nagyon karcsú és nagyon vékony torony-nyél nyúlik ki.

A templom közelében egészen európaias stílusú, hatalmas épület
áll épülőfélben. Az épület rendeltetése igen furcsa. Ez az épület
ugyanis „egyszemélyben" lesz színház, chantant és — fürdő. (Szom-
szédságában van a 39. szibiriai vadász-dandár — kaszárnyája.)
Ugyancsak a Szvetlánszkáján van egy igen szép park, benne emlék-
oszlop a Nikolai Alexandrovics trónörökös (a jelenlegi II. Miklós
czár) látogatásának emlékére ; az Amur terület kutatóinak múzeuma;
a nagyforgalmú posta- és távirdahivatal, a melyből a Szibirián át
vezető szárazföldi huzal indul ki, meg a Kelet felé vezető tenger-
alatti kábel. A Puskinszkájának egyik halmán áll a ,,Keleti iskola",
a melyben más tudományok mellett a khinai, koreai, japáni, mongol
és mandzsu nyelveket tanítják. (Ennek az intézetnek voltak a növen-
dékei azok a fiatal oroszok, a kikkel együti utaztunk Sang-háiból
Pekingig a ,,Hsing-csi"-n.) Számos tudományos és humanitárius
társaság működik Vladivosztokban, a legkülönbözőbb irányban;
van földrajzi, orvosi, irodalmi társasága; mentőegyesülete szárazon
és vizén, stb.

Mindeneket dominál azonban a katonaság. Helyzeténél fogva
természetesen igen erős a helyi őrség, a melyben az orosz had-
sereget kitevő minden fegyvernem képviselve van. A haditenge-
részet is erősen van képviselve, még a szárazon is. A katonaság
gyakori fellázadása következtében a tisztikar ellen, azt az intézke-
dést vezették be, hogy a tisztikart némileg védelmezett állapotba
helyezik, azaz: védelmezik őket a saját alárendeltjeik ellen. (Az
orosz hadseregen kívül ehhez hasonló intézkedés a világ egyetlen
hadseregénél sem fordult elő.) Erre a czélra a legalkalmasabbnak
mutatkozott a haditengerészet legénysége, a mely a hivatásából
kifolyó ellentétes érzelmeinél fogva „nem szűri össze a levet" a gya-
logsággal és adott esetben akár puskátűzzel is megvédelmezi a
tiszteket a közkatonaság ellen. (A legújabb katonai lázadás alkal-
mával is a tengerészcsapatok csináltak rendet és békét Vladivosztok-
ban, míg Odesszában gyalogsággal verték le a lázadó tengerészeket.)
Vladivosztok utczáin járkálva, valamennyi előkelőbb katonatiszt
lakása előtt erős tengerész-őrséget találunk; a tábornok lakását, a
térparancsnokságot, a tiszti-kaszinót stb., valamennyit tengerészek
őrizték.
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A közbiztonsági viszonyok természetesen nem a legszilárdabb
alapon nyugszanak. A kikötő, helyzeténél fogva gyűlhelye Kelet-
Ázsia legkülönbözőbb vidékeiről idesereglő kalandoroknak, kétes
proveniencziájú és exisztencziájú egyéneknek, a kik a khinai és.
japáni kikötőkből meg a mandzsuriai nagyobb városokból ide-
sereglenek vagy ideseregelvén, amoda szétmennek. A katonai szöke-
vényeknek hálás talaj — • illetőleg kitűnő búvóhely — az a város,
a melyben olyan sok az állomásozó katonaság, a kik között azon-
ban a fegyelem meg az ellenőrzés példátlanul laza és gyönge.

A hajók is igen alkalmas búvóhelyek, mert az izmos, ép-kéz-
lábú ember mindig kap munkát a sokféle rendeltetésű és nem
mindig „jóban járó" hajókon. A jelentkezőnek a papírjait, okmá-
nyait pedig nem nagyon nézegetik. Ha azután megérkezik vala-
mely kikötőbe, ott hagyja a hajót. A női proletárizmus a legmaga-
sabb fokon ,,virul". A művészeti dolgokban igen kis igényű társadalom
— a melynek a nagyobbik része katonákból áll — megelégszik
azzal a „művésznői réteggel", a mely Európának a kikötőiből vagy
Moszkvának és St. Peterburgnak a külvárosaiból kerül ide a leg-
kalandosabb úton. Elég, ha nő és ha könnyű. A „művészet" —
különben is csak hamis lobogója a legtöbbnek — egészen mellékes. Ez
kell Vladivosztoknak, a minthogy ez kell egyáltalában.egész Szibiriának.
Khárbinban, Irkutszkban, Blagojeszcse'nszkben és Khábárovszkban
egy szemernyivel nem követelőbb a társadalom „művészet és szóra-
kozás" terén. Kurtaruhás tánczosnők, legalább névszerint tánczos-
nők és réztrombitás női zenekar, ebből a két elemből áll a szibiriai
társadalom művészeti élvezete, mulatsága.

Az ár pedig-, a melybe a mulatságnak ez a faja kerül, maga-
sabb, mint Parisban, Peterburgban, Berlinben az Opera, a Winter-
garten meg a színésznő vagy tánczosnő. Vladivosztok három szál-
lodájában, a melyek között legelőkelőbb a „Csendes-Oceán", (az
„Aranyszarv" meg az „Európa", a másik kettő) a berendezés meg-
felel a mi harmadrendű szállodáink berendezésének. Az árak azon-
ban magasabbak, mint nálunk az elsőrendű szállodákban.

Igen kellemes emlékek fűznek a „Kelet Császárnőjé"-hez: vla-
divosztoki rövid tartózkodásomat honfitársunk és barátom, Szentgáli
Antal társaságában töltöttem el és az ő nagyrabecsült kalauzolásá-

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 63
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nak köszönhetem úgy vladivosztoki, valamint a szibiriai vasúton
szerzett ismereteimnek javarészét. Szentgáli Antal mérnök, egy
másik kiváló magyar mérnök, Gubányi Károly társaságában a
mandzsuriai vasút építésénél kapott annak idejében alkalmazást.
Gubányi öt évet töltött Mandzsúriában a vasút építésével elfog-
lalva, a mely munkálataiban csak egyszer zavarta meg huzamosabb
időre a boxer-mozgalom, a melynek Pekingből kiinduló hatalmas
hullámai Mandzsurország északi részéig, — Gubányi működési terü-
letéig — csaptak fel.

Gubányi mérnök építette a mandzsuriai vasút legszebb részei-
nek néhányát: a Táhejász-völgyön meg a Ván-lun-hái hegyen
átvezető részt, valamint a Shito-hécze körülit, továbbá a Csang-
lungczei hágó alatti alagutat.

A mikor én Vladivosztokba jöttem, Gubányit már nem találtam
ott. 0 ezen időben már Ausztrália délkeleti vidékein dolgozott az
ausztráliai vasutakon. Szentgáli, mint magánmérnök dolgozott egy
dúsgazdag amerikai, Mr. Clarkson társaságában.

Hogy milyen elfoglaltságú mérnök Szentgáli a Csendes-Oceán
parti városban, jellemző adat az, hogy megérkezésem első délelőttje
azzal telt el, hogy egy vladivosztoki előkelő német czég egyik
alkalmazottja meg a Clarkson czég két tagja egész délelőtt hiába
keresték. Tudniillik tizenhat épületen egyszerre dolgozott a magyar
mérnök Vladivosztokban. Hanem hogy a tizenhat épület közül
melyiknek az állványain található, azt megtudni egy egész délelőtt
nem volt elégséges. Képzelhető a mi kölcsönös nagy és őszinte
örömünk, a midőn végre a gavalléros és vendégszerető amerikai
házában találkoztunk. Szentgáli együtt lakik Mr. Clarksonnal.

A messze vidékeken való utazgatás meg az otthontól való
huzamosabb távollét kissé nyomasztó és nehéz perczeit bősége-
sen jutalmazza meg az ilyen tízezer kilométeres távolban a közös
hazától történő találkozás egy rokonszenves és nagyon kedves
baráttal.

Ezért nevezem vladivosztoki tartózkodásomat utazási emlékeim
egyik legkimagaslóbb és legderűsebb mozzanatának. A mely időt
nem az amerikainak nagy előkelőséggel és főúri ízléssel berendezett
házában töltöttük, azt Vladivosztok halmain, a Tigris-hegyen, az
Arany-szarv öbleiben töltöttük, a melyeken végigkocsizva, órákon
át hallgattam kiváló honfitársunk oktató és felvilágosító magyará-
zatait, tanácsait és örömmel hallgattam, mint gyarapszik vagyonban



VLADIVOSZTOKTÓL A BAJKÁL-TÓIG 499

és nő társadalmi tekintélyben a hazájától elszakadt magyar ember,
a magyar iskolákban szerzett tudással, a tiszta magyar szellemmel
meg a magyar becsületes szívóssággal.

Érdekes kis intermezzo folyt le egy alkalommal, a midó'n
Szentgálival egy hajó indulását néztük a kikötőnek egyik hídjáról.
Kettőnk körül a vladivosztoki vegyes összetételű lakosságból széles
embérgyűrű állott, a kiknek valami köze volt az éppen indulandó
hajóhoz. Túlnyomóan koreaiak és khinaiak voltak és csak elvétve
állott köztük néhány európai. Szentgáli és én — természetesen —
magyarul beszélgettünk és éppen a szivartárczámat vettem elő és
abból egy hazai terméket; egy „trabukkót" húztam ki — a pekingi
tengerészeti detachement tisztikara ajándékozott meg búcsúzás-
kor egy tele ládika ,,szőke trabukkóval" — a midőn a tömegben
álló egyik európai áttöri magát az embersorokon és ezekkel a
szavakkal áll elénk — magyarul beszélvén: „Van vagy hat éve,
hogy magyar szót nem hallottam; de hogy — trabukkó-szivart nem
láttam, annak már tíz esztendeje is lesz."

A honfitárs, a kit kiejtése után ítélve egyhangúlag Trencsén-
megye szülöttének becsültünk és a kin meglátszott, hogy bizony
nem a legragyogóbb sorban van, kérdésünkre elmondta, hogy milyen
zeg-zúgos úton — Amerikán, Ausztrálián és Koreán át — került
Szibiriába. Jelenleg a mandzsuriai vasút mentén volt kilátása állo-
mást kapni, mint munkafelügyelő. Egynéhány rubellel meg ,,honi
trabukkóval" támogattuk a földit, a körülálló ázsiaiak nagy bámula-
tára és tagadhatatlan irigységére.

Nem kevésbbé érdekes találkozásom volt a vladivosztoki
orosz-khinai bankban, a hová pénzt felvenni léptem be. Átadtam
a hitellevelemet az egyik hivatalnoknak, a ki a szükséges
teendők után tovább adta egy másik hivatalnoknak, az pedig
egy harmadiknak, míg végre bevitték a bank vezérigazgatójának.
Pár perczczel később hallom, hogy a nevemen hívnak. Odalépek
az asztalhoz, a hol egy úr a hitellevelemet felmutatva, azt kérdi,
hogy én vagyok-e személyesen az, a kinek a nevére a hitellevél szól.
Igenlő feleletemre a kérdést intéző hivatalnok a helyi viszonyokkal
éppenséggel nem összeillő örömmel üdvözölt és szorongatta a keze-
met. Az orosz-khinai bank igazgatója ugyanis az édesapja volt
annak a csecsemőnek, a melyet Nágászáki és Vladivosztok között
ápoltam, a mely ténykedésemet nagyanya, néniké és dada nem
voltak képesek eléggé magasztalni a gyermek apjának. Hogy azon-

63*
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ban a rubeleket ne számítsák túlságos drágán, arra már még sen:
szereztem elég érdemet.

Azon körülménynél fogva, hogy másnap indulandó volt a vona:
Moszkvába — abban a zűrzavaros időben, a mikor ugyanis a harcz-
térről hazaszállították a katonaságot meg a tábori felszereléseket
és ennélfogva személyvonat hetenként csak kétszer indult Vladi-
vosztokból Moszkvába — másnap reggelre terveztem indulásomat.
Most, hogy már olyan közel voltam haza — hiszen Vladivosz-
toktól Budapestig „csupán" 10,633 kilométer utat kellett megtennem
— kissé már elfogott a türelmetlenség, főképpen azonban a türel-
metlenséget megelőző — honvágy.

A búcsúestét Mr. Clarkson házában tartottuk. Hogy kedvesen és
kedélyesen telt el az utolsó est, az képzelhető. Hiszen ok volt reá bőven.
Mindenekelőtt; készülődés az utolsó, igen hosszú útra hazáig;
továbbá búcsú a Csendes-Oczeántól, a hajóktól, a viharoktól; a
hátam mögött az eddig megtett rengeteg út, a mely ha a kelle-
metességeknek, gyönyörűségeknek és változatosságoknak alig fel-
sorolható gazdag lánczolatával járt egybefűzve, azért a nehézségek-
nek és fáradalmaknak egész tömegével volt egybekötve; előttem
a rendkívül sokat igérő út végig egész Ázsián, a jelenben pedig a
rokonszenves honfitárs és kedves barát meg a vendégszeretetben
lebilincselően kedves amerikai háziúr, mint gazda, a ki valóság-
gal leleményesnek mutatkozott abban, hogy az ő „hungarian com-
panion1' „landsman"-jenek emlékezetessé tegye az estét. Volt tehát
ok bőven, hogy a búcsúest kedves és kellemes legyen.

Mielőtt útra kelünk, nagy vonásokban ismerkedjünk meg a
szibiriai vasúttal és annak történetével. Érdekes mind a kettő.

Hogy Szibirián egyáltalában vasút húzódjék végig és vasúttal
kössék össze a Csendes-Óceán partját az Atlanti Óceán partjával,
azaz új orosz nemzedék leggeniálisabb tagjának, Muravjevnek volt
az eszméje, a kit a Kelet felé történő győzelmes előrehaladásáért
és foglalásaiért az Ámúr folyóig az „Amurszky" névvel tisztelt meg
a minden oroszok czárja. Muravjev vasút-terve azonban olyan hor-
ribilisnek tűnt fel annak idején, hogy még csak nem is mosolyog-
tak fölötte. Egyszerűen „nonsens"-nek deklarálták. Utána mint-
egy harmincz éven át ismételten merült fel az eszme és lassanként
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kezdték azt nem „horribilisnek" tartani. Vállalkozók ajánlkoztak a
terv végrevitelére, sőt akadt egy ember, egy angol mérnök, Dull,
a ki azt az ajánlatot tette az orosz czárnak, hogy lóvasútiul köti
össze a két Óceán partját. 1875-ben végre II. Sándor czár meg-
engedte, hogy építsenek vasútat Nishni-Novgorodtól Jekaterinburgig,
innen pedig Tyumenig. Azaz megengedte, hogy a már meglevő orosz
vasútnak egyik szárnya Szibiria területére átterjedjen. Ennek az utóbbi-
nak egyik szárnya Permtől Jekaterinburgig már ki is épült, a mikor a
további építkezést megakadályozta az időközben felmerült orosz-
török háború. Ehhez annyi pénz kellett, hogy a szibiriai — félig-
meddig úgyis feleslegesnek tartott — vasútra már nem tellett. A
tovább építéstől különben is elment az orosz intéző körök kedve.
A vasút építés ugyanis olyan temérdek pénzbe került, a leküzdendő
nehézségek pedig a szibiriai rengeteg erdőkön, hegyeken, folyókon
át, olyan óriásiak voltak, hogy az építési kedv nagyot lohadt.

Hogy milyen óriási költségekkel járt a vasút építés, kitűnik
ebből az egy adatból. A Szamara és Ufa közötti 453 verszt —
(1 verszt - 1067 m) hosszú út kiépítése 24 millió 122.252 rubelbe
került, tehát 1 verszt: 53 227 rubelbe. Az Ufa és Zlatouszt közötti
89 verszt hosszú út 20 millió 439.481 rubelbe; 1 verszt tehát
68.432 rubelbe került. A mint azonban később látni fogjuk, voltak
egyes részletek — pl. a Bajkál-tó körüli vasútnál, a melynek versztje
88.452 rubelbe került. (Egy rubel annyi mint 2 kor. 50 fillér.)

A háború befejezése után ismét felmerült a vasút meghosszab-
bításának eszméje. Legszükségesebbnek, azaz leghálásabbnak tar-
tották az azon időbeli közlekedési miniszter, Posszjet, terve szerint
a vasútat a Volga folyó közelében fekvő Szamarából kiindulólag
az Ural hegységen át Cseljábinszkig folytatni. A Cseljábinszkig
kiépített vasút adta aztán meg a kedvet a vasutat tovább folytatni
Kelet felé. A terv kidolgozására Oroszország legkiválóbb vasúti
mérnökeiből meg az illető kormányférfiakból bizottságot alakítottak,
melynek maga a czár, III. Sándor volt az elnöke. Cseljábinszkkal
egyidejűleg — a mint már láttuk — az akkor éppen a Föld körüli
úton levő Czezárevics, a jelenlegi II. Miklós czár, Vladivosztokban
tette az első kapavágást a nagy szibiriai vasúthoz 1891 május
19.-én, orosz számítás szerint, a mely 13 nappal jár mögötte a mi
kalendáriumunknak. Ettől az időtől kezdve egyszerre több helyen
kezdették meg a tízezer kilométernél hosszabb vasútnak az építését,
így például Cseljábinszknál kezdve Obig építették a vasútnak egyik
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részét és ugyanakkor építették a Csendes-Oceán parti részletét az Uszuri
folyó mentén, Vladivosztoktól Khábárovszkig, így akarván össze-
kötni Kelet-Szibiriának két legfontosabb városát, Khábárovszkot és
Blagovjeszcsenszket egymással, amennyiben mindkét város a hatalmas
Amur folyó mentén fekszik és innen folytatólagosan utazván hajón az
Amur mellékfolyóján, a Silkán, Sztrjetenszkig, a hol ismét vasúton
folytatódik az út.

Az Ob városáig kiépített rész, az úgynevezett „Nyugot-Szibi-
riai vasút" után következett az Ob folyótól Irkutszkig, illetőleg a
Bajkál tóig terjedő rész: a Kelet-Szibiriai vasút kiépítése. A külön-
ben is rettenetes nehézségekkel járó munkálatok között is súlyos
gondot okozott a Bajkál-tó körüli vasúti rész kérdésének meg-
oldása. A tó déli partja körüli építkezést egyelőre kivihetetlennek
tartották. A hegyek ugyanis közvetlenül a Bajkál tó partjáig nyúl-
nak; a csupa sziklából álló part roppantul szakgatott, temérdek zeg-
zugos kanyarulattal. Annyi alagútnak és viaduktnak meg hídnak a
megépítése, a mennyi ezen akadályok legyőzéséhez szükséges lenne,
kivihetetlennek tűnt fel, úgy műszakilag, mint pénzbelileg. Ennél-
fogva elhatározták, hogy egyelőre hajón bonyolítják le az árú- és
személyforgalmat a Bajkál tavon, a mennyiben a tó partján fekvő
Bajkál állomáson átszállítják az utasokat meg az árút a tó túlsó,
keleti partján fekvő Misszovája állomásig. (Hogy mikép épült ki
mégis a Bajkál körüli vasút, miben állottak ezek a nehézségek, azt
meglátjuk, ha majd vonaton erre a vidékre érkezünk.)

Misszovájánál kezdődik az úgynevezett Transzbájkáli vasút, a
melyet egyelőre csak a Silka folyó partján fekvő Sztrjetenszkig építettek.
Mielőtt folytathatták volna az építkezést Kelet felé, azaz : mielőtt a
Kelet felől szembe jövő építkezéseket egyesíthették volna a Nyugot
felől előrehaladó építkezésekkel, egyelőre úgy bonyolították le a
forgalmat, hogy Sztrjetenszknél az árú- és személyforgalmat átte-
relték a Silka folyóra az Amur egyik hatalmas mellékfolyójára. A
Silka Sztrjetenszken túl beleömlik az Amurba; a hajó tehát Blagov-
jeszcsenszken keresztül folytatta az útját Khábárovszkig, a hol —
mint említettük — végállomása van az Usszuri vasútnak, annak a
résznek, a melyet Vladivosztoktól Khábárovszkig mindjárt kezdetben
építettek.

Jó ideig úgy is tervezték volt az egész szibiriai vasutat,
hogy ez a darab folyami rész véglegesen kiegészítő része maradjon
az egész kontinenset átszelő vasútnak, a mely tervnek az az előnye
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is lett volna, hogy az egész vasút szibiriai, tehát orosz területen
marad és nem érinti Mandzsuországot, azaz Észak-Kelet Khinának
azt a részét, a mely hatalmas testével szabálytalan háromszög alak-
ban beékeli magát Szibiriának keleti végébe. (A Mandzsúria és
Szibiria közötti határvonal ugyanis Észak felé az Amur folyó, Nyu-
gatra az Árgun, Kelet felé pedig az Usszuri, az Amurnak egyik mel-
lékfolyója.)

A helyzet, tudniillik, hogy Nyugot felől a vasúti közlekedés
csak Sztrjetenszkig tartson, innen a Silkán meg az Amuron hajón
folytattassék Khábárovszkig, innen ismét vasúton Vladivosztokig,
azonban tarthatatlan maradt s Európában, főképpen Angliában, sehogy-
sem tartották a kérdést ilyen módon megoldottnak. A vasútnak ilyen
komplikált hajózási úton történő kiegészítése a valóságban nem is
bizonyult czélszerűnek. Moszkvától Irkutszkig, illetőleg a Bajkál-tóig,
elég simán bonyolódott le a forgalom. De már a Bajkál tavi átszállás
hajóra, azután újabb átszállás Misszovájánál ismét vasútra, nehéz-
kes és kellemetlen volt, holott a Bajkál tavi átszállás úgy történt,
hogy a vonatot az átszállító hajóra vezették és Misszovájába érve,
a vonatot egyszerűen kivontatták a hajóból, tehát ugyanaz a vonat
folytatta az utat Sztrjetenszkig. Télen pedig síneket raktak le a
Bajkál tó hatalmas jegére és azokon vezették át a vonatot. Jól-
lehet ezen költséges berendezés folytán sokat könnyítettek a dolgon,
azért a nagy „szépség hiba" — illetőleg a hajó-utazás Sztrjetenksz-
től a Silka és az Amur folyón Blagovjeszcsenszken át Khábárovszkig —
teljes épségében megmaradt. E miatt pedig igen nagyok voltak a
hátrányok. Az Amurnak ugyanis a Silkán kívül még néhány hatal-
mas mellékfolyója van: a Seja, a Bureja, az Árgun, a Szungári,
stb. Az esős időszakban — július—augusztusban — ezek a folyók,
valamint maga az Amur a legnagyobb mértékben kiáradtak; áradás
előtt és után pedig rendkívül nagy mértékben leapadtak. A hajó-
zást tehát mindkét vízállás a legnagyobb mértékben megnehezí-
tette. A hajók rendesen nagyon késtek, a khábárovszki vonathoz
való csatlakozás kiszámíthatatlan volt; az út Moszkvától Vladivosz-
tokig ezen a rengeteteg kerülő úton három-négy hetet vett igénybe.
Hozzájárult a nehézségekhez az a körülmény, hogy a Silka
meg az Amur tél idején befagytak — 36—40 fokos hidegek Szi-
biriának ezen a magaslatán nem voltak ritkaságok — az állapoton
tehát' okvetlen segíteni kell, azaz : Sztrjétenszktől Vladivosztokig
ki kell építeni a vasútat.
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Hogy azonban ne kelljen a vasúttal azt az óriási kerülőt
megtenni, a melyet megkövetelne az a körülmény, ha a vas-
úttal végig szibiriai területen akarnak megmaradni, akkor a vas-
úttal át kell szelni a Mandzsúriának azt a részét, a mely mélyen
benyulik Szibiriába, éppen Vladivosztok és Sztrjetenszk közé.
Mandzsuország átszelésére azonban előbb engedélyt kellett nyerni
Khinától. Hogy milyen — csaknem legyőzhetetlennek tartott — súlyos
ellenvetéseket tett a khinai császárság a terv végrehajtása ellen, az
elképzelhető. Csak emlékezzünk vissza, hogy mennyi küzdelembe

OROCSEN FIU. GILYÁK.

és mennyi vérbe került Khinában az a rövid vasút, a melyet
Sanghaitól Vuzungig építettek és hogy hányszor tépte fel a fana-
tizált csőcselék a már lerakott síneket. A páratlanul okos, szívós,
simulékony és furfangos orosz diplomáczának azonban sikerült meg-
nyerni a khinai kormány beleegyezését. Mintegy harmincz pontba
foglalták a khinaiak azokat a feltételeket, a melyeket az engedély
megadásához fűztek. A vasút lerakásához szükséges területet csak
bérbe adták; ellenőrzés, adminisztráczió, stb. khinai fenhatóságok
alá kerül; a vámjövedelem a khinai kincstáré, stb. Az oroszok
kapva-kaptak a feltételekkel körülbogozott engedélyen és egyszerre
több helyen fogtak hozzá a kiegészítő rész megépítéséhez, hogy
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minél előbb készen lehessenek vele, azaz mielőtt a khinaiaknak
eszébe jutna az engedélyt visszavonni. Lázas sietséggel és elkép-
zelhetetlen óriási költséggel folyt a munka. Ez az a részlete a vasút-
nak, a melynek építésében két honfitársunk, Gubányi Károly és
Szentgáli Antal mint tervező és végrehajtó mérnökök jelentékeny
részt vettek.

Munka közben az eredeti terv még jobban kibővült: az ere-
detileg csak Sztrjetenszktől Vladivosztokig terjedő vonalat jelenté-
kenyen és igen nagy terjedelemben kibővítették, azaz meghosszab-

TUNGUZ NO. TUNGUZ FÉRFIÚ.

bították. Khárbinnál elágazó vonallal toldották meg a Tránszbajkáli
vasútat, a mely ág levezetett egyrészt Port-Arthurig (és Dálniig),
másrészt pedig ezt a vonalat In-Kounál elágaztatták Sán-hái-kvánon
át Pekingig. (Hogy a későbbi évek folyamán miként hosszab-
bíttattak meg ezen vonalak részint Peking—Hán-kou felé, részint
pedig Koreán át Genzánig, azt fennebb már említettük).

Legutoljára az a része készült el a vasútnak, a melyet
a Bajkál tó déli partja körül vezettek. Ez a rész a „leg-
keményebb dió" volt az egész rengeteg munkában, a melybe a
világ leghosszabb vasútjának megépítése került. Három-négy féle
tervezetet dolgoztak ki a vonat vezetésére; egyik sem felelt meg.

Dr. Gáspár F. : A föld körül. V. 64
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Mozgósították Oroszország legkiválóbb geológusait, a kik egyesülten
a legkiválóbb vasúti mérnökökkel, átvizsgálták az eddigi tervezetek
valamennyijét. Egyiket sem tartották kivihetőnek vagy czélszerűnek.
Végre megcsinálták az ötödik tervezetet és azt végre is hajtották.
Ennek a résznek a kiépítésével a gigászi munkát be is fejezték:
megszakítatlanná tették a vonalat Moszkvától Vladivosztokig, ille-
tőleg Port-Arthurig.

A rengeteg munka nagyjában való befejezése több, mint tizen-
két évet vett igénybe. A költségek sok száz millió rubelt tettek,

AMUR VIDÉKI KOREAI. BURJÁT LEÁNY. (NYAKÁN A SZOKÁSOS AMULETT.)

a munkások száma meg sok százezerre rúgott. Khinai, japáni és
koreai munkások százezrével kaptak alkalmazást a különböző
munkálatoknál és itt-ott a szibiriai „autochton" (bennszülött) meg
bevándorolt idegen lakossága is közremunkálkodott, már a mennyire
a gyéren benépesített területektől tellett és a mennyire a nomád
természetű törzsek némely emberei arra nagy ritkán megnyerhetők
voltak.

Szibiria lakossága ugyanis igen érdekes összetételű. Eredetük
szerint három főcsoportra oszthatók; török-eredetűekre, finnekre és
mongolokra. A török eredetű törzsekhez tartoznak a kirgizek, tatá-
rok, bukhárok és a jákutok. A kirgizek, számra nézve legtöbben



VLADIVOSZTOKTÓL A BAJKÁL-TÓIG 507

mohammedánusok, baromtenyésztéssel foglalkozó nomádok. A tatárok
és a bukhárok — ugyancsak mohammedán vallásúak — Tobolszk és
Tomszk vidékén a legsűrűbbek; a jákutok — bálványimádók, a kik
Szibiria lakosai között aránylag legtisztábban megtartották eredeti
jellegüket — a Jákutszk vidékéről kerültek le a vasútmenti vonalhoz.

A finn törzsekhez vogulok meg az osztjákok tartoznak. Az
orosz ethnográfusok felfogása szerint ezekkel a vogulokkal len-
nénk rokonok, mi magyarok. Az ő leszármaztatásuk szerint ugyanis
a vogulok az ó-ugor-finn népekből valók és legközelebbi rokonaik
voltak a régi csúd és ugor törzseknek, a mely utolsóból kivált a
„magyar" törzs. A vogulok szintén a tobolszki kormányzóság vidé-
kein élnek; félig keresztények, félig pogányok, nomádok és halá-
szok. A. finn családhoz tartozó osztjákok ezúttal nem jöhetnek
tekintetbe. Ez a törzs sokkal magasabban lakik fenn északon,
semhogy egyáltalában köze lehetne vagy volna ahoz, a mi tőle
Délre történik.

A Szibirián végig utazó az eddig említett törzsekhez tartozó
emberekkel csak kivételesen találkozik. Annál sűrűbben akadnak
utunkba a mongol és tatár törzsek némelyikének emberei: telen-
guták, burjátok, mandzsuk, tunguzok, gsiljákok. Lesz alkalmunk
az utazás folyamán az említett törzsek némelyikéből több alakkal
megismerkedni.

És most induljunk. Az állomáson készen áll a vonat, indu-
lásra kész az utazó közönség is. Csak kevesen vagyunk, mert a
vonat „luxus-vonat". Csak első és második osztálya van és több-
nyire olyan utasai, a kik vagy Európáig maradnak a vasúton, vagy
Szibiriának — esetleg Madzsuriának — valamely távolabbi állo-
másáig utaznak. Talán huszan-huszonöten voltunk; katonatisztek,
czivilek, asszonyok, leányok; két khinai úr meg egy japáni. Hogy
ki kicsoda, hova megy, mi járatban van, azt később mind meg-
tudjuk, mert a szibiriai vasúton töltött 18—20 nap alatt éppen
úgy megismerkednek és megbarátkoznak az emberek, mint a hajó-
kon. Nekem, a ki az orosz nyelvből előzetesen és hamarjában meg-
tanultam néhány múlhatatlanul szükséges orosz frázist, némi gon-
dot okozott a tudat, hogy miképpen fogok az orosz-osztrák határig
átvergődni evvel a gyenge ,,szóbőséggel", és már a vladivosztoki
állomáson kiszemléltem magamnak úti társaim egyikét, a kire

64*
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esetleg „támaszkodni" fogok. Igen rokonszenves arczú úri ember
volt a „kiszemlélt". Simára borotvált, intelligens arczával és élő-
kelő utazó ruhájával erősen elütött a bajuszos-szakállas oroszoktól.
Hogy a választásom már most, még indulás előtt, reá esett, az
azért történt, mert meghallottam, hogy az orosz nyelvet idegen-
szerű kiejtéssel ugyan, de folyékonyán beszélte. Hogy angol, ame-
rikai, avagy franczia-e, azt nem tudtam; de elég volt tudnom, hogy
nem orosz. Tehát minden esetre jó lesz — tolmácsnak.

BURJÁT KATONA, (A BAJKAL-TÓ VIDÉKÉN.)

Szentgáli barátom természetesen elkísért a vasúthoz és nem
tágított mellőlem, a míg a mozdony „bőgése" (a szibiriai vasút
mozdonyai nem fütyülnek, hanem bőgnek), nem jelezte az indu-
lást. Még egy utolsó ölelés és beszállok a fülkémbe. „Üdvözlöm
Magyarországot!" kiáltotta utánam Szentgáli. Egy perczczel később
megindultunk — Szibiriának.

Rendes körülmények között az utas jól teszi, ha napokkal
előbb rendel magának helyet a szibiriai vonatokra, mert különben
megtörténhetik, hogy egy-két héten át kell várnia, a míg helyet
kap. Óvatosságból én is megtettem, ámbár a mint kiderült —
felesleges volt. A háború befejezése utáni közvetlen időben meg-
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lehetős pangás állott be a személyforgalomban és így bőven volt
helyünk. Szerencsés véletlenből egyelőre egészen magam voltam a
négy személyre való első osztályú fülkében. Az „egyelőre" azon-
ban szerencsémre végleges lett; végig egész Szibirián, Moszkváig,
egyedül maradtam a fülkémben. Hogy mennyire-kedvező részlet ez

URALVIDÉKI KOZÁK.

a 20 napig tartó út alatt, azt elképzelheti mindenki, a ki csak
2—3 napi utat tett meg vasúton, egyhuzamban. Ez a körülmény
— az egyedüllét kényelme — igen nagy mértékben hozzájárult
ahhoz, hogy végig Szibirián állandóan igen jól éreztem magamat,
hogy könnyű hangulatban állottam végig azokat a fáradalmakat, a
a melyekkel 20 napig tartó út minden kényelem ellenére is együtt jár.
Előre kijelenthetem, hogy a szibériai vonat egyike a legkényelmesebb
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s legkellemesebb vonatoknak valamennyi között, a melyek a szokottnál
jóval hosszabb utakat tesznek meg. A mi vonatunk, a luxus vonat,
két első osztályú és három másod osztályú kocsiból meg a tágas
étkező kocsiból állott. A hatalmas mozdony mögötti podgyászkocsi
egyszersmind az élelmi raktár volt. Az orosz széles vágányú vas-
útaknak megfelelően, a kocsik is jelentékenyen szélesebbek, mint
az európai és amerikai vasúti kocsik. Az első osztályú kocsik három
négy szakaszra vannak beosztva, minden szakaszban négy utasnak
való helylyel. Azaz minden két utas kap nappalra egy széles, hosszú
divánt, a melyet estére kifogástalan tiszta ágyneművel ágygyá ala-
kítanak át. Nappal csak ez a két díván látható, de éjszakára leeresz-
tik az ezek fölött elhelyezett két divánt is, a melyeket szintén
ágyakká alakítanak át. A fülkében kis asztalka áll villamos lámpá-
val, valamint a tetőre is villamos lámpa van alkalmazva. Az abla-
kon, kettős üvegen kívül, lebocsátható faredőny és függöny. A fülke
olyan széles és hosszú, hogy az utas egyetlen perezre sem érzi
magát a helyszűke miatt feszélyezve. A folyosó is tágas; egy jó
harmaddal szélesebb, mint a mi kocsijaink vagy az Amerikát keresz-
tező vasutak Pullman-kocsijainak a folyosói. A szibiriai kocsiknak
más előnye is van a Pullman-kocsik fölött. A Pullmann-kocsik-
ban 40 ember alszik ugyanegy kocsiban; jóllehet az ágyak függö-
nyökkel vannak egymástól elválasztva, azért negyven ember egy
közös hálóteremben mégis sok. A szibiriai kocsikban csak négy
ember alszik együtt. Nappal is nagyon kellemetlen tulajdonsága az
amerikai kocsiknak, hogy rendkívül sok ember van egy kocsiban.
Átlag 70—80 utas foglal helyet ugyanegy kocsiban. A szibiriai
luxus vonaton soha sincsennek többen mint nyolezan egy kocsiban.
A folyosó ablakai előtt leereszthető székek vannak, hogy az utas
kényelmesen nézhesse a vidéket. Ha ki akar könyökölni az abla-
kon, megteheti bátran; nem kell félnie, hogy füst vagy kőszén-
por megy a szemébe. Tudniillik az ablak mindkét oldalán felállít-
ható ellenzők vannak, a melyek nem veszik el a kilátást, de fel-
tartják a füstöt meg a kőszénport. A kocsik közötti közlekedés igen
kényelmes: az utasok olyan kényelmesen járnak át egyik kocsiból
a másikba, vagy az étterembe, mint egyik szobából a másikba.
A kocsik két végében van a .mosdó szoba; kívánságra és előze-
tes bejelentésre fürdőt is lehet kapni. Az étterem tágas, kényel-
mes, valamennyi utas egyszerre étkezhetik. Természetesen minden
villamosán van kivilágítva és villamos forgó legyezővel ellátva.
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A konyha — sajnos — nem a legkifogástalanabb; tiszta orosz,
annak valamennyi előnyével és hátrányával. Némely étele azonban
valósággal páratlan jóízű. Kár, hogy az étkezés átlag drága. így
például hallevesből, filetből, maroknyi új burgonyából meg egy
kis üveg krimi borból álló vacsorának az ára 5 rubel volt, azaz
13 korona. Az italok királya az a tea, a melyet a szibiriai vasúton
— meg a 900 állomás bármelyikén — kap az ember 10 kopekért.
Én, a ki előbb a legritkább esetekben ittam teát, az évben talán
egyszer-kétszer, a szibiriai vasúton naponként 12—14 pohár teát
ittam. (Az oroszok óránként ittak 1—2 pohárral és szívtak nap-
közben 60—80 (orosz) czigarettát!)

A társadalmi élet élénk és kellemes volt. Napközben a folyo-
sókon gyűlt össze a társaság vagy pedig az étteremben, tea mellé.
A folyosókon való tartózkodás azért nem volt terhes, vagy kellemetlen,
mert egyrészt a folyosó elég széles volt, másrészt mert a vonat igen
mérsékelt gyorsasággal halad; átlag 15—30• verszet tettünk óránként,
tehát körülbelül ugj^anannyi kilométert. Huszonöt versztnyi gyorsa-
sággal óránként haladni ..a tízezernél több versztnyi hosszú úton
Vladivosztoktól — Budapestig, semmiféle körülmények között nem
tekinthető boszorkányos gyorsaságnak. Hát még akkor, ha Buda-
pest egyszersmind az út végpontja és egyszersmind az — otthon.

Útitársaim között igen kevesen voltak, a kik valamely idegen
nyelvet beszéltek. Egy tábornok meg egy törzsorvos francziául
beszélt egy keveset; a nők közül egy katonatisztnek a felesége
angolul beszélt. Az én „kiszemeltem", a beretvált arczú, valóban
idegen volt, amerikai. Festőművész volt, a ki Denverből — Nizzába
utazott üdülni és világot látni. Oroszországban huzamosabb időig élt
az előző években; innen eredt az orosz nyelvtudása. A festőművész-
szel utazás közben jóbarátok lettünk. Ő az oka, hogy most nem
tudok oroszul. Ha ugyanis ő nem lett volna szeretetreméltó tol-
mácsom, akkor én kényszerűségből tanultam volna meg valamit az
orosz nyelvből. Az ő tolmácsoskodása folytán azonban ez felesle-
gessé vált és én nem törtem többé a fejemet a különben olyan
kellemesen hangzó, szép orosz nyelv megtanulásán. Útitársaim
khinai tagjai tea-nagykereskedők voltak, a kik a Kiákhta—Májmá-
csini úton, szárazföldön — teveháton — szállítják az értékes por-
tékát Szibíriába. A japáni útitárs egyetemi tanár volt és látszólag
igen bátor ember. Hogyne; közvetlen a háború befejezése után
elég vakmerő volt a „fejét az oroszlán torkába dugni", azaz japáni
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létére Oroszország belsejébe hatolni. A tudós japáni Szibíriának
valamelyik városába utazott valamilyen tudományos kutatás czél-
jából. Többet nem igen lehetett kivenni belőle; igen zárkózott ter-
mészetű utas volt, a ki egész napon át könyveivel és jegyzeteivel
foglalkozott. Beszélt ugyan angolul, de kiváló ügyesség kellett hozzá,
hogy a beszédjét valaki megértse. Annál temperamentumosabb volt
a két khinai utas, a kik — folyékonyán beszélvén az orosz nyelvet
— bőségesen hasznát is vették ezen tudásuknak.

Igen sok szórakozást nyújtott a temérdek sok állomás. (Vladi-
vosztok és Moszkva között összesen mintegy 900 állomása van a

NERCSINSZK LATKEPE.

Transzszibíriai vasútnak.) A vonat különböző hosszúságú időkig
tartózkodott az állomásokon; természetesen csak a jelentékenyeb-
beken. Néha öt-hat állomás előtt is elhaladtunk megállás nélkül. Ha
azonban megállottunk valamelyiken, öt percznél kevesebbet egyiken
sem töltöttünk; de volt akárhány, a melyiken egy-két, sőt négy-öt
órát is időztünk. Ez által elégséges időnk volt nem csak arra, hogy
az állomáson meg az állomás körül lezajló sajátos életet meg-
figyelhessük, hanem arra is, hogy kocsin gyorsan körültekintsünk
az állomás közelében fekvő városban. A hőség időnként rendkívül
nagy volt, de inkább csak azon vettük észre, hogy az ajtókra
kiszegezett hőmérő igen magas fokot mutatott, mert nem nagyon
szenvedtünk alatta. Az utasok nagy része ugyanis olyan vidékekről
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való volt, vagy olyan helyeken tartózkodott, hogy valamennyi
elmondhatta: jam alios ego . . . . Különben is nem vettük szigo-
rúan a toilette kérdést; sem a férfiak sem a nők. A legfurcsább
összetételű „tropikus" ruházatokat lehetett látni; az orosz urak
azonban ebben a tekintetben is kiváltak. Magasszárú csizma, magas
gallér és posztó süveg éppenséggel nem látszott rájuk nézve terhes
és túlmeleg ruházatnak. Az oroszok, — muszkoviták — maga-
viselete egyáltalában sok megfigyelni valót adott. Majd lassanként
megismerkedünk velük. Az út elég hosszú, hogy alkalmilag vissza-
térjünk erre a kérdésre.

VERCHNI-UDINSZK AZ ÁLLOMÁS MELLETT.

Az indulás idejében némi gondot okozott a közbiztonság kér-
dése. Már Pekingben terjesztették az alarmírozó híreket, hogy a
„szibíriai vasúton" nagyon kell vigyázni magára az embernek; sok
a rabló, sok a katonaszökevény; nemzetközi tolvajszövetkezeteknek
a tagjai mint katonatisztek furakodnak az ember közelébe és kira-
bolják a gyanútlan útitársat. Szövetkezett csoportok megtámadják a
vasutat és az amerikai „hands up" (kezeket fel!) módjára, meg-
bénítják az utasokat az elébök tartott fegyverrel és kényök-kedvök
szerint rabolják ki az egész vonatot. A Vladivosztokban terjesztett
hírek sem voltak túlságosan megnyugtatók; azaz éppen úgy hang-
zottak, mint a pekingi és tien-czini híresztelések. Ilyen hírek ter-
jesztésére bőven volt ok. Az orosz-japáni háború befejeztével szá-

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 65
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zanként lézengtek a kalandorok, zsebmetszők és bizonytalan foglal-
kozású nemzetközi individiumok a csataterek környékén, főleg a
Mandzsúria keleti felébe eső góczpontok körül. A mintegy 300.000
főnyi visszamaradt katonaságban rendkívül gyakori volt a dezertálás.
Némely ezredből egész szakaszok — 40—50 emberből álló csapa-
tok — szöktek meg tulajdon tisztjük vezetése alatt és beálltak
rablóknak. Gyilkosság, rablás, erőszakoskodás a valóságban egészen
mindennapi dolog volt. a mint azt a vladivosztöki szállodákban
hallottuk és a melyekről a vladivosztöki újságok: „Dálni Vosztok",
„Vosztotcsnji Viesztnik" rikító és riasztó hírekkel terjesztettek. Tény,
hogy az utazás első egy-két napján meglehetősen tartózkodóan visel-
kedtek az utasok egymással szemben és a legkevésbé sem örültünk
annak, a mikor valamely állomásra beérkezve, abban egy vagy két
katonavonatot láttunk vesztegelni, a mely vonatok különben azért
vártak ott, hogy utat engedjenek a mi ..gyorsvonatunknak."

A háború alatt — a melyre különben még itt-ott visszatérünk
— nagyon sajátságos tapasztalatokra tehetett szert az orosz had-
sereg a legénységre vonatkozólag. Igen hamar feltűnő körülmény volt
ugyanis a mi vonatunkon utazó katonatisztek magatartása azokon
az állomásokon, a melyeken találkoztunk katonavonatokkal és
azokon, a melyeken nem találkoztunk katonavonatokkal. A mely
állomáson csak a mi vonatunk állott, azokon a tisztek, rendesen
mind és mindenütt, leszálltak a vonatról. Hangos beszéddel, kard-
csörtetéssel és sarkantyúpengéssel mentek be az állomási buffetbe,
— a melyet az oroszok betűről-betűre úgy mondanak ki, a hogyan
írjuk: „buffet" — egy pohár teára meg egy-két pohár vodkára.
Úgy viselkedtek, a mint illik olyan katonatisztekhez, a kik most
jönnek a dicsőségesen győzedelmes háborúból és a kik valóban
megmentették a hazát hősiességükkel. Az olyan állomásokon ellen-
ben, a melyeken a mi vonatunk beérkezésekor már állott katona-
vonat, vagy a melyeken az illető város helyőrségi katonái mint
szemlélők tartózkodtak az állomás előtt, azokon a mi katonatisztjeink
szép csendesen meghúzódtak a kocsi fülkéiben és — nagyon óvatosan
ugyan, de elég bölcsen — az ablak elé húzták a függönyöket,
még akkor is, a mikor a nap nem valami túlságosan sütött be
a kocsiba.

Lassankint megszoktuk a helyzetet és eszünkbe sem jutott, hogy
féljünk valamitől vagy valakitől. Megnyugtató volt különben a kocsi
szerkezete, illetőleg annak felszerelése és külső védelme. A kocsik
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fala ugyanis nem egyszerűen fából való, hanem pánczélozott. Ennek
kettős a haszna. Először is vonatösszeütközésnél az aczéllemezek-
ből álló falak nem roppannak úgy össze forgácscsá, mint a közön-
séges szerkezetű kocsik; másodszor pedig védelmet nyújtanak a
fegyveres támadások ellen. A személyzet is igen megbízhatónak
és figyelmesnek mutatkozott. Minden vonaton — Vladivosztok és
Moszkva között — egy vasúti hivatalnok tartózkodik a vonaton
mint „vonatfőnök", a ki minden tekintetben parancsnoka a vonatnak
és főnöke a vonaton alkalmazott egész személyzetnek. Idegen nyel-
vet azonban éppen olyan kevéssé beszélt a mi vonatunk vezetője,
mint az alkalmazottak bármelyike. Különben pedig igen derék ember
lehetett a mi vonatfőnökünk, csak az kár, hogy a vonaton utazó
nőket hasonlíthatatlanul nagyobb előnyben részesítette, mint a férfi-
utasok bármelyikét. Idejének túlnyomó részét a vonat asszonyai*
és leányai társaságában töltötte; vacsora alatt pedig vígan tartotta
őket szóval, kedveskedéssel és „jaltai borral". Néha igen vidámak
és hangosak voltak az esték. Az orosz urak ugyanis — legalább
.azok, a kikkel mi együtt utaztunk végig Mandzsúrián és Szibírián
— nagyon „mulatós" hajlamúaknak mutatkoztak. Nemcsak azok, a
kikkel együtt indultunk el Vladivosztokból,hanem azokis,a kik útközben
szállottak fel a közbeeső nagyobb állomásokon. Csodálatos módon
.sok volt a — nős tiszt, meg nős hivatalnok. Nem úgy értem, hogy
„feleség", hanem úgy, hogy nő társaságában szálltak fel a vonatra.
A nők túlnyomóan fiatalok voltak és nem egészen a komoly és
igazi feleség módjára voltak öltözve, hanem kissé — sokkal több
•szabadalommal. Ezek a fiatal nők, illetőleg az ezen osztályhoz
tartozók, tudvalevőleg meglehetős szerepet játszottak úgy a vasút-
építési költségvetésben, mint az orosz-japáni háború egyes epizo-
dusaiban. Komoly és szavahihető férfiak állították, hogy a Transz-
szibíriai vasútnak a versztjei számottevő összeggel lettek volna
olcsóbbak, ha ezeket a fiatal nőket a hivatalnoki és mérnöki kar
közeléből eltávolították volna, valamint a háború lefolyása alatt is
.a japáni csapatoknak igen «ok attakját verték volna vissza az orosz
csapatok, ha az orosz tábor tisztikarának közelében ezek a fiatal
nők nem lettek volna garmadával találhatók. (A mikor a japáni
torpedónaszádok 1904. februárius 8.-án belopództak Port-Arthur kikö-
tőjébe és rendre robbantották íel vagy sebezték halálra a bent
horgonyzó pánczélosokat, a hadihajók tisztikarának nagyobb része
a kormányzó tánczestélyén meg a port-arthuri chantanokban, korcs-

65*
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mákban és kávéházakban mulatott.) Ugyancsak ezek a pajkos kis
hölgyek okozták, hogy míg nekik ezer rubeles czobolyprém vagy
bunda melegítette gyöngéd tagjaikat a 30 fokos hidegben és veder-
ből itták a 18 rubeles pezsgó't az osztrigához, a melynek tuczatja
12 rubelbe került, addig a sátrakban és bundában szűkölködő
katonák az éhségtől meg a hidegtől vaczogó fogakkal állottak künn,
mint „őrszemek", a tiszturak sátrai előtt. Ugyanilyen módon került
a vasútnak versztje annyi ezer meg ezer rubelbe. Állítólag temér-
dek millió rubel tűnt el a vonat építése alatt, valamint milliók
tűnnek el most is, az üzem fentartása alatt.

A vonatunkon utazó katonatisztek egyikétől hallottuk, hogy a
„vezérkar" által kiadott térképen a Szungári folyónak bizonyos
pontján hatpilléres nagy híd volt kimutatva és megjelölve. Az ellen-
ség előtt manőverező parancsnoknak taktikájában fontos szerepet
játszott ez a híd, a melyen a kellő időben szándékozott az ellen-
séget hátulról néhány ezer emberével megtámadni. Mikor a tábor-
nok a kellő pillanatot elérkezettnek látta, gyorsított menetben rohant
a hídnak, hogy azon keresztül haladva, megtámadja az ellenséget.
A Szungárihoz érve, kereste a hidat. Keresték feljebb, lejebb ; nincs.
Nincs híd! „Ellopták azok a gazember mérnökök", azaz, hogy fel
sem építették. Ehhez teljesen hasonló eseteket tudnak azonban „a
gazember" mérnökök a tisztikarról és éppen olyan leplezetlenül
mondják el ők a mérnökök meg hivatalnokok „ténykedéseit", mint
a mérnökök a tisztikar „működését".

Ennek az adminisztrativus gazdálkodásnak egyik bizonyítékát
látni fogjuk utazásunk folyamán, ha majd Taiga állomáshoz érünk,
a honnan Kelet-Szibíria egyik legfontosabb városához, Tobolszk-
hoz, egy szárnyvonal ágazik el. Hogy miért nem vezették a fővo-
nalat ehhez a legjelentékenyebb városhoz és miért kötötték össze
csupán egy alsóbbrendű szárnyvonallal, azt majd megmagyaráz-
zuk akkor.

Most egyelőre folytassuk az utat. A nap első részében az Amur
öböl mentén halad a vonat, azután nyugotnak fordulva Ketrizevo
állomás után a Sui-fun folyó igen meredek, sziklás partján me-
gyünk végig. Késő délután elérjük Nikolszk-Usszuriszkij állomást,.
a hol a vasút elágazik Khábárovszk felé. Ketrizevo állomástól.
Pogránicsnájáig helyenként gyönyörű szép a vidék; hegyek, völ-
gyek, sziklák, hegyipatakok változatos panorámája előtt haladunk
el. Korán reggel kezdi a vonat lassú kapaszkodását a hegyen föl
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Pogránicsnája felé. Két óra lefolyása alatt tizenegy alagút alatt
haladunk el, a melyek közül hat Grodekovo állomás és Pográ-
nicsnája között fekszik. A vonat a mélyen kivágott sziklafalak
között halad, a melyek húsz-harmincz méter magas meredek fal-
ként szegélyezik a vonatot. A mint a komor falak közül kiérünk,
már benn is vagyunk Pogránicsnája állomáson, a mely állomáson
vége van a Usszuri vasútnak és kezdődik a Mandzsúrián végigfutó
„Kelet-Khinai vasút". Pogránicsnája ugyanis a keleti határpont
Szibíria és Mandzsuország között. A vasutat a szibíriai területről
átterelik a khinai területre. Khinai „fmánczok" jönnek a kocsikba
vámvizsgálatra és a nagy podgyászainkat is átvizsgálják. A vám-
vizsgálat körül tanúsított eljárás ugyanaz, mint Európában, Ameri-
kában, meg mindenütt az egész világon: szigorú és kíméletlen
felforgatása a podgyászoknak azon esetben, ha a podgyász tulaj-
donosa némán nézi a vámvizsgálók működését és kivételes elő-
zékenység azon esetben, ha a podgy ásztulajdonos, néhány rubellel
.az ujjai között, megmagyarázza — bármely nyelven — a vámőrnek,
hogy „nincs elvámolni valója". A vizsgálat meg a vonat körüli
adminisztrátivus eljárás két-három órát tart és ' azután indulunk
tovább, most már khinai területen, végig Mandzsúrián. Az átmenet
gyors és hirtelen. Tiszta khinai világba jutottunk. Más módszer
szerint míveltek a szántóföldek, más emberek dolgoznak a mező-
kön ; az apró hidak és az őrházak khinai stílusban épültek.

Jól mívelt, dús földek között halad a vonat, a míg számos
apró állomás után Mulin állomásnál ismét meredek hegynek kapasz-
kodunk. Dáimágoi állomás után ismét három hosszú tunnel alatt
haladunk el. A vasút magas, sőt helyenként szédítő magas töltésekre
van építve. A Khailin-hegyen vagyunk. Mádáoshi és Khándáo-
Khezzi állomások közt szintén meredek szerpentineken haladunk
lefelé. A két állomás közötti töltés alatt, a baloldali mély árokban
egy kisiklott és lefordult vonat fekszik, még teljesen érintetlen álla-
potban. A tizenkét kocsiból meg a mozdonyból álló vonat egy
héttel azelőtt „szédült" le a valóban szédítően magas töltésről. A
kocsik forgácsokká törtek széjjel; nyolczvan embert roncsokká
tépve találtak a vonat romjai között. Kivándorlóvonat volt, a me-
lyen Szibíria nyugoti részéből származó családok az Usszurii vidékre
utaztak. Az utasoknak alig harmada maradt életben.

Erdőkkel borított hegyek között és hegyek oldalain haladunk
egész nap. Fenn a hegyeken kellemesen hűvös a levegő; a mint.
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völgybe érünk, nyomasztóan bántó a nagy forróság. A hegyen
átkelve, sűrűbben lakott és szántóföldekkel borított vidékre jutunk.
Imjenpo és Erzendzsánzi állomások elevensége meg tarka közön-
sége mutatja, hogy a Transszibériai vasútnak egyik legfontosabb
állomásához —• Khárbinhoz — közeledünk. Erzendzsánzi és Áshikhe
állomás között vad, sziklás, erdős vidéken, hegyipatak mentén vezet
az út és azután hirtelen benn vagyunk 'egy gyönyörűséges, szép
völgyben, a Szungári folyó völgyében. Egy óra múlva Khárbin
állomásán vagyunk. Az itt töltött néhány óra talán a legérdekesebb
és legváltozatosabb volt az egész szibíriai-mandzsuriai úton. Khár-

KHÁRB1N ÁLLOMÁSA A VIADUKTRÓL.

bin ugyanis elágazó pontja a nagy vasútnak, Dél felé. Az innen
Dél felé elágazó vasút Mukdenen és Liáo-jangon át vezet részben
Port-Arthur—Dálni felé, részben pedig Dasi-csáón és In-koun át
Peking felé. Góczpontja egyszersmind annak a víziútnak, a mely
Eszak-Szibíria városait hajóközlekedés útján a Szungárin össze-
köti a fővasuttal. Az Ámur-menti nagy városok: Khábárovszk,
Jekaterino-Nikolszkája és Blagovjescsenszk, egy heti úttal közelebb
esnek Khárbinhoz az Amur meg a Szungári folyón járó hajókkalT

mint ha előbb Vladivosztokba mennének és onnan utaznának Khár-
binig. Rendkívül érdekes és mozgalmas az állomáson meg az állo-
más előtti élet. Jóllehet a mintegy 40.000 lakosnak csak egyhar-
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mada orosz — a többi khinai, mandzsuriai, koreai és a szibíriai-
mandzsuriai lakosságnak rendkívül vegyes nemzetiségeiből, illetőleg
törzseiből áll — az oroszok a dominálok. Temérdek katonaság az
utczákon meg az állomásokon, az állomásnak pedig számtalan sín-
párján alig szabad egy is; valamennyin katonavonat áll. Abban az

SZIBIRIAI IDYLL. (KOZÁK ŐRSZEM.)

időben ugyanis, a mikor átutaztunk Szibírián, a Mandzsúriában
maradt katonaság gyors hazaszállítása a tetőfokát érte el. Khárbin
góczpontja volt az összegyűjtött katonaságnak, a mennyiben egész
hadtesteket tereltek ide hazaszállítás czéljából.

A katonaság a polgárembereknek is egész tömegét vonta magá-
hoz ; szállítókat, fuvarosokat, mesterembereket. Ezer meg ezer
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jármű vette körül a várost, valamint egész flotta feküdt horgonyon
Khárbin partjai mellett, a melyeken katonákat, hadifelszerelést és
élelmiszereket szállítottak. Mintegy 6—7 órát vesztegelt a vonat
az állomáson; időnk volt tehát bőven Khárbin utczáinak gyors
megszemlélésére. Különösen érdekeltek a városban és a város körül
tanyázó fuvarosok és hajósok, a kik között Szibíriának és Man-
dzsúriának számos faja, törzse volt képviselve: burjátok, orocsonok,
giljákok. A katonák között is láthattuk az orosz hadsereg rendkí-
vül vegyes összetételű nemzetiségeit: kirgizeket, cserkeszeket, kozá-
kokat, szibiriai vadászokat; a khinai és koreai munkások meg a
nyugateurópai fiatal „dámák" — látszólag az orosz hadsereg
tisztikarának kiegészítő része —• érdekesen tarkították a különben is
színes képet. Khárbin szállodái és vendéglői: a Moszkovszkoje
Podvorje, a Kommercsetszkája, meg a Szolotoji Zákor tömve volt
a legheterogénusabb eredetű és foglalkozású vendégekkel. A szál-
lodákban és vendéglőkben olyan izgalmas, lármás az élet, mintha
valami nagy esemény előtt állanának az emberek. Pedig nem tör-
tént semmi; csak az emberek különbözősége meg temperamentuma
hozza magával, hogy a ténykedésük ilyen lázasan mozgalmasnak
tűnik fel.

Az utczákon feltűnik néhány nagyobb, leégett épületnek a
romja. Meglátszik a füstös falakon, hogy rövid idővel ezelőtt égtek
le. Ezek az épületek orosz kincstári épületek voltak, a melyeket az
orosz — katonaság gyújtott fel a néhány hónappal előbb lezajlott
lázadás alkalmával. A várostól néhány kilométer távolságban erős
czitadellának a romjai látszanak. A czitadella khinai erősség volt,
a melyet a boxerlázadás alkalmával az oroszok romboltak le, miköz-
ben néhány száz khinait gyilkoltak meg.

Közvetlen indulás előtt leírhatatlan élénkség uralkodott az állo-
más előtt. A mandzsuriai — valamint a szibiriai vasút — nagyobb
állomásai úgy vannak építve, hogy a perron olyan magas, mint a
kupé ajtaja, a vaggonok tehát jórészt el vannak fedve. Ennek foly-
tán a kocsik jóformán ki sem látszottak a perronon sétáló, járkáló,
tolongó, ordító,, kereső, igen különféle emberek között. Tisztjeiket
kereső ordonánczok összeütődtek a vonatot bámuló beretvált fejű,
lilaszínű reverendát viselő láma pappal; egy hosszú kaftánú, magas
báránybőr-süveget viselő és töltényekkel „dekorált" mellű cserkesz
kapitány körül francziául csevegő fiatal hölgyek társalogtak, pajkos
nevetés közben. Bozontos szakállú, piszkos kaftánú, orosz zsidók
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között a koreai kulik tolták keresztül talyigán a podgyászokat;
fiatal khinai gyerekek egyik tálczán friss sört és virslit kínáltak a
nyugotiaknak, a másik tálczán ázsiai csemegéket a keletieknek.
Csontosarczú, barnabőrű, alacsony bőrsapkás burját, beletévedve
ebbe a neki szokatlan tömegbe, tátott szájjal bámulta a vonat élén
álló szörnyet, vasrengeteget, a pöffékelő — mozdonyt'. Khinai rend-
őrök katonás egyenruhában, meg szuronyos orosz csendőrök igye-
keztek fentartani a rendet és kitolni az állomásra belopódzott man-
dzsuriai és koreai fiatalságot. Az időközben elinduló vagy beérkező
vonatok, meg a temérdek sínen tolató-mozdonyok, ijesztő bőgés-

PONTON A SZÁLKA-FOLYÓN SZTRETYENSZKOJNÁL.

sel jelezték az indulást vagy kérték megfelelő számú ,,gőz-bőgéssel"
a szükséges számú vágányt. Orosz, mandzsu, franczia meg külön-
böző tatárnyelveken beszéltek, ordítottak, kértek, parancsoltak és
fenyegettek az emberek, mialatt a kép egyetlen perezre sem maradt
ugyanaz. Perczről-perczre változott, mint a megbomlott kaleido-
szkopium képe. Emlékezetes, felejthetetlen volt ez a látvány.

És alig hogy elhagytuk az állomást, újabb látványosság tárult
elénk: a hatalmas Szungari impozáns hídján haladtunk át, eddig
az első nagyszabású hídon, a milyenen még igen gyakran fogunk
áthaladni. A Szungari különben is hatalmas folyó; ezer kilométer-

Dr. Gás pár F.: A föld körül. V. 66
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nél hosszabb. Khárbinnál talán 600—700 méter széles; az iszaptól
sárga folyó lassú méltósággal hömpölygőit a rendkívül magas híd
alatt. A hídon alul, Khárbin felé, mindkét partja el van lepve a
kikötött gőzösöktől meg nagy dzsunkáktól. A Szungári ugyanis
mélyen benn, a Mandzsúriában ered; végig folyik Kirin mellett;
tehát igen fontos helyeket köt össze részben Khárbinnál, részben
pedig az Amur melletti városokkal. A hajóforgalom ezen időben a
szokottnál is sokkal nagyobb volt.

A vasúti forgalmat ugyanis Khárbintól dél felé Kirin, Liaojáng>
Mukden meg Port-Arthur és Sán-hái-Kván felé a japániak beszün-
tették. Port-Arthurt akkor javították ki és erősítették meg a japá-
niak és ennélfogva hosszú időkre Port-Arthur érintését idegenek
számára megtiltották. Ennélfogva a vasútat Mukdentől felfelé mint-
egy 100 kilométer hosszúságban szétrombolták, azaz felszedték a
síneket. így aztán elzárták Port-Arthurt a tenger felől is, meg a
szárazföld felől is. A beszüntetett közlekedést tehát a Szungárin meg
a mellékfolyóin bonyolították le az említett vidékek lakói. Ezért
történt, hogy a mi időnkben a Szungári Khárbin alatt valósággal
el volt lepve a vízi járművekkel.

A Szungárin átvezető híd egy kilométer hosszú; a nyolcz
pilléren nyugvó, igen magas híd impozáns látvány és mert a vonat
közvetlenül előtte nagyot kanyarodik, egész hosszában látható a
vonat ablakából. Mindkét hídfőnél erős katonai őrség, gyalog és
lóháton. A hidat minden vonat áthaladása előtt szigorúan meg-
vizsgálják; nem annyira műszaki szempontból, mint inkább az
esetleges —• bombákra való tekintetből. (Végig egész Szibirián
ugyanezt az óvintézkedést találjuk valamennyi jelentékenyebb hídon.
Hogy az óvintézkedés nem felesleges, azt majd meglátjuk.)

Gyönyörű a kilátás a rendkívül magas hídról. A Szungári
völgye mértföldekre belátható innen. A vidék is szép. Előttünk
ismét hosszában elhúzódó hegyláncz, a melyen a vonat keresztül
halad. Néhány óra múlva fent vagyunk a hegy piátóján és elérjük
Duizin-shán állomást.

Innen Cziczikárig egyetlen jelentősebb állomás sincs. Minden
30 versztre — pontosan kimérten — van egy állomás; a legtöbb
előtt a vonat megállás nélkül halad végig. A kis állomások között
minden öt verszten egy-egy katonai őrház áll; kőből épült elég
csinos ház, a mely esetleg védelmi helyül szolgál. A vasutat nagyon
féltik a rombolástól és a vidék is bizonytalan. A három-négy
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tagból álló kozák-őrség élete ezen a néptelen vidéken, fenn a
hegyek erdőségében, hónapokra kizárva bármely társadalmi érint-
kezéstől, képzelhető. A nagyobb állomások mentén van az őrségek
kaszárnyája és a lovak istállója. Itt-ott sátor-tábor a khinai meg
koreai vasúti munkások számára, a kiket készenlétben tartanak az
esetleg beálló közlekedési akadályok rögtönös kijavítására.

A vonaton pedig eleven és változatos az élet. Khárbinban nagy
volt az anyagcsere: sokat vesztettünk az utasokból és sokat nyer-
tünk. Többek közt lemaradt a japáni tudós, a tábornok meg a

DZSUNKAK A SZUNGARIN.

segédtisztje és két fiatal nő. Helyettük kaptunk egy franczia mér-
nököt a feleségével, két katonatisztet — ezek túlboldogok voltak:
hazavezényelték őket a gárdához — meg egy cserkesz kapitányt.
Ugyanazt, a ki arrogáns, hetyke modorával már a khárbini állo-
máson feltűnt, mellén a díszes töltény tartóval. A harczias jellegből,
a melyet a mellén viselt „puskagolyók" a laikusban keltenek, igen
sok oszlik el, a mint a közelből látjuk, hogy a „puskagolyók" csak
elefántcsont-gömbben végződő farudacskák. A kapitány folyékonyán
beszélt francziául és rengeteg sokat. Bármely perczben léptem be a
„buffetbe", a kapitányt ott találtam élénk előadás közben. Ha más
társa nem volt, a pinczérek valamelyikének adta elő hőstetteit.

66*
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Ő mentette meg a hidakat, ő robbantotta fel a japániak sánczait,
ő szerzett élelmiszert kétszáz emberével tízezer ember számára;
Liao-jángban mindenki éhezett, bőrt és farügyet rágtak az emberek
az éhségtől, de neki angolsonka-konzerve volt a táskájában.
100—120 kilométert lovagolt némely nap, mint tábornoki segéd-
tiszt és a tábor valamennyi hölgye ő utána bomlott. És így tovább.
Kifogyhatatlan volt a hős „háriádákban". Á talán harmincz-har-
minczkét éves ember hihetetlen mértékben hiú volt; folyton szagos
olajjal kenegette koromfekete, fényes szakáilát; kaczérkodott piros
csizmájával és illesztgette hegyes báránybőr süvegét. A Khingán-
hegység legbájosabb vidékeit, leggyönyörűbb völgyeit és folyók-
menti szépségeit elcsúfította részünkre ez a hiú gigerli. A buffet-
ben ugyanis zongora állott; fölötte az orosz czári pár meg az orosz
Szent-Mária képével s az örök mécsesekkel. Ezen a foghíjas
és agyonkínzott zongorán kalimpázta a gascognei szószátyár egész
nap a legléhább operetté áriákat meg banális nótákat. Sajnos, csak
Irkutszkban szabadultunk meg tőle, általános és osztatlan örömére
valamennyi utasnak, kivévén a fiatal „dámákat."

Szerencsénkre sok szórakozást nyújtott az a keskeny világ, a
mely a sínek mentén mutatkozott. Érdekes volt mindenütt az állo-
mások erősítése és a vasúttal párhuzamosan húzódó országút for-
galma : hosszú karavánokban — főképpen kétpúpú dromedárok
voltak — néha néhány száz czammogott egymásután; kétkerekű,
nehéz kordék egymás elé fogott két szamárral vagy öszvérrel;
lovas katonacsapatok vonultak el előttünk, hogy valamely nagyobb
vasúti állomáson „beraktároztassanak". Az itt-ott beálló akadályok,
főképpen a nagy esőzések által megrongált úttest-részek órákon át
tartóztatták a vonatot nyilt pályán, többnyire a hegyek magas szer-
pentináin. A legközelebbi állomásról különvonattal néhány óra múlva
megjelentek a munkások — mindannyiszor egy-egy érdekes ember-
faj gyűjtemén}r — és helyrehozták a megrongált részt. Nekem
örömet okozott valamennyi akadály: több időm volt gyönyörködni
a helyenként elragadó szépségű vidékben és több alkalmam nyílott
látni a vidék legérdekesebb tényezőjét: az embereket.

Czi-czikár volt Khárbin óta a legjelentékenyebb állomás a Liáo-
Káotzui rengeteg nagy síkság után. Hat óra hosszat tartott az út
a síkságon végig, a melyhez hasonló simát, egyhangút eddig egyet
sem láttunk. Hat óra hosszat — tehát körülbelül 180—200 verszt-
nyin végig — nem láttunk egyetlen halmot, egyetlen fát vagy
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bokrot, talán még fűszálat sem. Valóságos „föld-tenger" volt az, a
melyen még a legparányibb „hullám" vagy „ráncz" sem volt látható.

Tikkasztó forróságban és zúgó esőben érkeztünk meg Czi-
czikába délután 5 órakor. Megismétlődött a mandzsuriai nagy állo-
másoknak most már megszokott képe: temérdek ember, egy-
két katonavonat, emberkeverék, mozdonybőgés, teaivás és vodka.
Az eső elől az indóház helyiségébe húzódó tömegben eddig isme-
retlen típusokat vehettünk észre. Czi-czikár ugyanis a Nonni folyó

HID A SZUNGARIN.

mellett — a Szungárinak egyik jelentékeny mellékfolyója mellett —-
fekszik és Mandzsúria legészakibb részéből meg az Amur-menti
vidékekről származó törzsnek emberei jönnek le a Nonnin Czi-
czikárba.

Itt is két órát vesztegelt a vonat. Nem sokkal Czi-czikár után
a Nonnin való átkelés után ismét végtelen róna következett, a mely
nem is szűnt meg, a míg el nem értük a Khingán hegy tövét.
A végtelen síkság közepén érintettük Khurkhura és a történelmi

r

nevezetességű Dzsinghisz Khán állomást. Állítólag itt született —•
de egész biztosan itt lakott — a nagy mongol hódító. Csalánt un és



526 GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

Barim között megszűnt a végtelenül megunt végtelelen rónaság.
Igaz, hogy felejthetlen szépségű volt rajta az alkony meg a haj-
nali pirkadás, de egy egész napot, most már a másodikat, olyan,
síkságon tölteni, a melynek nézésében elfárad a szem, roppant
unalmassá válik. Egyetlen kútgémet, egyetlen embert vagy állatot,
egy kerítést vagy kunyhót nem láttunk egész nap. Az idő is borús,
mogorva volt. Tizenkét pohár teát ittam ezen a napon, elszíttam
vagy 50 czigarettát és tízszer is bent voltam a buffetben ezen a
napon. Ezekből látom, hogy — rémségesen unatkozhattam. Buk-
hedu állomáson még egy mozdonyt kapcsoltak a vonatunk elé;
megkezdődött a kapaszkodás fel a meredek'Khinghán hegységen. Sűrű
erdő borítja a magas hegyeket; a mély völgyekbe — a gyönyörűen
kacskaringós Jál folyó keskeny völgyébe — zúgva rohannak le a
hegyi patakok a mesterséges medenczékhez. Minél feljebb szállunk,
annál szebb a vidék — alattunk. Ez volt talán a legszebb része
— tájképileg — eddigi útunknak. Tunnel tunnelre következik és
mielőtt elérjük a hegytetőn — csaknem 1000 méter magasságban
— a Khinghán hegy gerinczén fekvő Khinghán állomást, három
kilométer hosszú alagúton haladunk keresztül. Nem emlékszem,
hogy valahol láttam volna ennél elragadóbb tájat, vagy emberi
alkotást, mint a minő a Száltánovo állomás meg a Khinghán alagút
közötti, csigaalakban futó szerpentina. A vonat négyszer-ötször
kering a mindinkább rövidülő szerpentinán és egyszerre, váratla-
nul és hirtelen előttünk a tunnel fekete szája. A mint kiérünk belőle,
ugyanityen módon rohanunk le a hegyről, szerpentinákon. A milyen
nehezen haladtunk fel az ezer méter magasra, éppen olyan hirtelen
— sőt tekintettel a meredek szerpentinákra — félelmetesen hirte-
len rohantunk le az ezer méter magasságból.

Irekte, Jákeshi, Csáromté és Kháké állomások még valameny-
nyien a Khinghán hegyen vannak; a hegy nyugati oldala kopár,
de annál vadabb, zordabb. Kolosszális, meztelen sziklatömbök alatt
és között halad a vonat. Negyven-ötven verszttel rohanunk lefelé, a
mely gyorsaság az eddigi husz-huszonöt verszt után valóságos szágul-
dásnak tetszik. Kháilárban nagy pihenőt tartott a vonat. Szükségünk
is volt reá; a vonatnak is, meg nekünk, utasoknak is. A mozdo-
nyok nehéz munkát végeztek a felvontatásban és a leereszkedés-
ben, hogy visszatartsák a vonatot a lerohanástól. Minket utasokat,
legalább azoknak nagyobb részét, a legnagyobb mértékben érdekelt,
lebilincselt, sőt izgatott az elragadó szép vidék szemlélése.
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Nem sokkal a kháilári állomás után gyönyörű völgybe jutunk;
órákon át halad a vonat a Kháilár folyó balpartján, míg Ku-lun-tó
mellett eltűnik szemünk elől a folyó is, meg a völgy is. A Kháilár
beleömlik a Ku-lun-tóba; a völgy pedig átmegy csúnya, mocsaras
vidékbe, a melyet a Kulun-tó meg az Árgun folyó mellékvizei
hoznak létre.

Korán reggel érkeztünk be a mandzsuországi határvárosba:
Mandzsúriába. Itt vége szakad a „Kelet-Khinai" vasútnak és kez-
dődik a szibiriai vasút, illetőleg annak transz-bajkáli része. Man-
dzsúria Khárbin után a legnagyobb és legfontosabb állomás a „Kelet-

A KHÁILÁR-FOLYÓ VÖLGYE.

Khinai" vonalon. Az állomás rengeteg nagy. A vágányokon ide-oda
tolató mozdonyok száma után ítélve, azt hihetne az ember, hogy
isten tudja, micsoda jelentékeny góczpontja lehet a vasútnak. Pedig
nem az, mert innen nem ágazódik el a vasút egy irányba sem.
Az ide-oda sürgölődő mozdonyok csupán a számos katona- meg
tehervonatot állítják össze. A Csendes-Oceán felől megérkező vonat
előbb a mandzsuriai pályaudvaron áll meg és innen kőfalakkal
elkerített, egészen más pályaudvarra megyén át. Átmegy ugyanis
Mandzsu-országból — Kelet-Szibiriába. Itt újabb vámvizsgálatnak
vagyunk alávetve. Most már nem khinai „finánczok" jönnek,
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hanem orosz katonák és csendőrök. A vizsgálat igen szigorú, úgy
az utas személyéé, illetőleg útleveléé, mint a podgyászoké. Végig
vizsgálnak minden tárgyat: a csomagokat fel kell bontani, a ruhá-
kat ki kell teregetni, benyúlnak a vasalt ingek melle alá, megvizs-
gálják a czipők belsejét.

Az állomás igen vegyes: orosz—szibiriai—khinai—mandzsuriai.
Az ethnográflában igen jártas embernek kell annak lenni, a ki
megismeri itt, hogy ki kicsoda, azaz miféle nemzetiségű. Leg-
számosabb persze a mandzsu meg a muszkovita; ezek között
persze legtöbb a katona. A nagyfontosságú állomás berendezése,

MANDZSÚRIA FŐUTCZÁJA.

illetőleg indóháza, a lehető legprimitivusabb. Kívülről szép kőépít-
mény, díszes homlokzattal, a khinai architektúra szépítéseivel:
belül pedig nagy — pajta, a mely végig szennyes és piszkos.
A jegykiadó meg a podgyász mérlegelő hely emlékeztet a mi oláh
vidékeink korcsmájának a söntésére; gyalulatlan léczrekesz mögül
adják ki a 100 rubeles vasúti jegyet. A buffet meg a várótermek
ajtói szintén gyalulatlan deszka; a falak alighogy be vannak meszelve.
A folyosókon alig marad keskeny ösvény szabadon a nagyszámú
utas számára, mert minden tele van rakva az alsó néposztályhoz
tartozó utasok bátyúival, ágyneműivel, konyhafelszerelésével. A mi

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 67
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pedig szabadon marad, azt hosszában és keresztben elfoglalják a
tökrészegen heverő alakok.

Ez a kettő: temérdek szegényes bátyú meg házberendezés és
a földön hempergő részeg ember ezután — a szibiriai vonal követ-
kező részén — minden állomáson megismétlődő jelenség lesz.
Éppen úgy jellemzők ezek a szibiriai állomásokra, mint a milyen
jellemző volt a mandzsuországi állomásokra a védett víztorony, a
kozák patrouille meg a félig meztelen khinai kulicsoport.

Óriási legelőkön és beláthatatlan terjedelmű szántóföldek között
haladunk naphosszat. Burjátok és tunguzok a legsűrűbben látott
alakok úgy az út mentén mint a közbeeső kisebb állomásokon,
a melyek lényegesen különböznek a mandzsuriaiaktól, a kiktől
Marijevszkájá állomásban vettünk búcsút. Csindátszkája és Biska
állomás között nyílt pályán állott meg a vonat: tűz támadt a moz-
dony mögötti „tenderen". Mandzsúriától kezdve ugyanis nem kőszén-
nel, hanem fával fűtötték a mozdonyt. A felhalmozott nagy tömeg
száraz fa kígyúladt a ráhulló szikrától és lobogó lánggal égett. Az
aránylag nem túlságos nagy veszedelem megnyitotta a muszkovita
heves és lobbanékony temperamentumának kapuit. Nagy lármával,
izgatott kiabálással, temérdek parancscsal meg nagyon kevés vízzel
„lokalizálták" a tüzet. A fürge kis „vonatfőnők" a befejezett tény
után büszkeségtől dagadó kebellel nyugtatta meg az utazó közön-
séget, főképp annak a női részét és legfőbbképpen annak a fiatalabb
tagjait. Már ismét megmentette egy orosz — Oroszországot.

Egyhangú, unalmas síkságon halad a vonat. A vidék kevéssé
népes; a burjátok meg a kozákok a nagyobb helységek közelébe
húzódnak s ezért néptelen a vidék. Kitájszki-Rásjesd állomáson
huzamosabb időt veszteglünk. Itt ágazik el ugyanis a vonat
Sztrjetenszk felé, a mely állomás igen nagy jelentőségű volt abban
az időben, a mikor a Mandzsúrián átvezető „kelet-khinai" vonal
még nem volt kiépítve. Akkor Sztrjetenszk volt a Transzbajkáli
vasút végállomása, a honnan az utasok a Silka folyón meg az
Amuron — hajóval — folytatták az utat Blágovjeszcsenszken át
Khábárovszkig és onnan az Usszuri vasúton Vladivosztokig.

Esti 6 órakor Inkheugíne állomásra értünk, a melyben két
katonavonatot, meg egy „korona vonatot" találtunk. Az állomáson,
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illetőleg a vágányok közötti területeken érdekes csoportok járnak-
kelnek. Az egyik vonaton kozákokat és kirgizeket szállítanak, a
másikon cserkesz lovasokat. A vonatjuk előtt csoportokba verődő
katonák énekelnek, kórusban. Ha minden jó tulajdonságukat két-
ségbe vonhatjuk, azt az egyet el nem tagadhatjuk, hogy bámula-
tosak a kórusban való éneklésben. Ebben valamennyien páratlan
mesterek. A kozákok meg a cserkeszek persze külön-külön és

KATONA-VONAT.

67*



532 GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

más-más dalt énekelnek. Érdekessé teszi őket a nekünk szokatlan
egyenruházatiak, érdekessé teszi őket továbbá maga a helyzet, a
gyönyörű környezet. Inkheugine ugyanis elragadó szép völgykat-
lanban fekszik, a melyet köröskörül bezárnak a halmok és magas
hegycsúcsok. Naplemente is volt; a vonatok előtt pedig olyan

CSITTA LATKEPE.

közönség sétált és várt, a melyben összefolyt Nyugat-Európa
Kelet-Ázsiával; nem csuda tehát, ha ebben a keretben az a dal, a
melyet a cserkeszek, kirgizek meg a kozákok énekeltek, valóban
gyönyörű szépnek tetszett..

Időközben itatni vitték\a vagonokban elhelyezett lovakat. A
lovak ki- és beszállítása 'bámulatra méltó könnyedséggel ment. A
kiszálláskor a lovakat egyszerűen kiugratták a kocsikból, a beszállás
pedig oly módon történt, hogy a kocsi széles ajtaja elé alacsony
bakot állítottak: husz-harmincz lépésnyire a kocsitól a kozák,
kötőféken vezetvén apró, fürge kis lovát, halk „brr"-t súg a ló fülébe;
ez galoppban neki vágtat a baknak és olyan könnyedséggel és olyan
gracziózusan ugrik be a kocsiba, mint a macska az ablak párkányára.

Gyönyörűséges út vezet bennünket tovább. A Silka impozáns
hídján áthaladva, néhány órával később egymásután két igen élénk
állomás következik: Kárimszkája és Mákkávej ovo; nem sokkal
ezeknek elhagyása után szépen épült, igen mozgalmas, nagy állo-
máshoz jutunk: Csíttához, a Transzbajkáli vidék legjelentékenyebb



VLAD1V0SZT0KTÓL A BAJKÁL-TÓIG _ 533

góczpontjához. Itt lakik a kerületi kormányzó és katonai szempont-
ból is nagy központ. Miután a vonat két órát töltött az állomáson,
volt időnk bemenni a városba, a mely két versztre fekszik az
állomástól. Az iszvostcsik — a „fiakkeres" — (inkább komfor-
táblis) borravaló Ígérete után vágtatva halad végig a város utczáin.
Egyenes, széles utczák, faházakkal; itt-ott előkelő külsejű palotákkal.
Mindenütt feneketlen sár. Két folyó találkozik Csitta előtt, a Csitta
meg az Ingoda. Az Ingoda akkora talán, mint a Tisza; de a vizét
elborítja a temérdek tutaj. A főutczák egyikén két szép hotel áll
egymással szemben; az egyiket úgy hivják „Tokió". (!)

Olovjánnája és Burjátszkája állomások között érdekes epizódus
következtében elvesztettük útitársaink két rokonszenves tagját. Nem
pusztultak el, csak lemaradtak a vonatról és nélkülök folytattuk-az
utat. Olovjánnája állomásnál" ugyanis kezdődik a Jáblonovoj hegység,
a melyen a vonatnak át kell haladni. A két mozdonynyal nehezen
felkapaszkodó vonat a hegygerincz közelében kénytelen volt az utat
megszakítani. A rendkívül magas töltésen ugyanis mintegy négy-
száz méter hosszúságban a töltést kimosta a víz a sínek alól. A

HID A SILKAN.

júliusi állandó nagy esőzések után az augusztusi esők is óriási
rombolásokat végeznek a vasúti testen. Az út helyrehozatala előre-
láthatólag több órát vett igénybe. Ennélfogva visszatolták a vonatot
Olovjánnájába, hogy itt várja be, míg az út ismét szabad lesz. Az
utasok túlnyomó nagy része leszállt a vonatról és megindult gyalog
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Jáblonovoj állomás felé, hogy ott várja meg, a míg az elhagyott
vonat odaérkezik. Gyönyörűséges volt az a néhány órát igénybe
vevő önkénytelen kirándulás a Jáblonovoj hegygerinczén keresztül.
A mélységes völgyekbe lezuhanó hegyipatakok meg a dús erdők,
a virágos mezők nem remélt kellemes megszakítást okoztak a hosszú
utazás alatt. Fenn a hegytetőn, a hova serpentinek vezetnek, rövid
alagúthoz érünk. Az alagút rövidségét „kárpótolja" az alagút felírása
a két nyílás fölött. A keleti felén ugyanis ez a felírás van: ,,K
Atlantitcserszkomu Okeánu" ; azaz : az Atlanti-Oceán felé, a nyugati
oldalán pedig: „K Velikomu Okeánu", azaz: a Csendes-Oceán felé.
A mi kis társaságunkban négyen voltunk: a tobolszki püspök, a
sachalin-szigeti „főügyész" (körülbeiől alkormányzó), egy nagyvál-
lalkozó, a ki a dalnii meg port-arthuri építkezésekben jelentékeny
részt vett és a ki egy-két héttel előbb tíz, általa bérelt hajón mint-
egy húszezer katona hazaszállítását intézte el tengeri utón Odessza
felé. (Még lesz róla szó Irkutszkban.) . " "' ' - ' - ' •

Fenn a hegytetőn egy vasúti őrházba tértünk be reggelire.
Bizony már jól dél felé járt az idő és megéheztünk az erős hegyi
levegőben. A bakterházban nagyon szívesen láttak bennünket. A
nagyon egyszerűen összetákolt faházban meglepő tisztaságot
találtunk. Csak az őr feleségét (néhány hónapos csecsemőjével)
találtuk ott. Ennivalót nem kaptunk, de kaptunk e helyett
teát, a mely zamatosságra nézve szemernyit sem különbözött St.-
Peterburg bármely előkelő vendéglőjének a teájától; fekete rozs-
kenyeret és tejet is kaptunk. Azt hiszem, hogy hét hónapos
csecsemő korom óta, a melyet Szilágysomlyón „kaptam", itt, a
Jáblonovoj hegytetején, a „K Atlántitcserszkomu Okeánu" alagút
tövében, ittam ismét valóságos és igazi tejet. A vendégszerető
bakternét bőségesen megjutalmaztuk vendégszeretetéért; mi pénzzel,
a püspök áldással, a melyet a jó arczú, fiatal nő térdepelve fogadott.

A mikor megérkeztünk Jáblonovoj állomásra, útitársaink egy-
részét — a kik más, rövidebb utat választottak — már ott találtuk,
valamint ott találtuk az időközben beérkezett öt-hat vonat közön-
ségét, a kiknek a vonatjai ugyanazon okból vesztegeltek itt, a
melyből a mi vonatunk Oloviánnája állomáson vesztegelt. A kis
állomás tömve, jobban mondva: zsúfolva volt emberekkel, kato-
nákkal. Az Oloviánnájából jött sürgönyértesítés szerint a vonat csak
másnap reggel fog átjönni a mi állomásunkra, miután az első
javítási munka után megejtett teherpróba alatt a kijavított töltés
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ismét besüppedt. Már most mit tegyünk ? Mit eszünk, hol alszunk ?
Az állomáson még annyi hely sem volt szabad, hogy a földre leül-
hettünk volna, ennivalónak egyetlen darabka kenyér sem volt; csak
tea. Az állomáson kívül messze vidéken köröskörül egyetlen kunyhó
sincs. Az állomáson meggyűlt vonatok között volt ugyan egy úgy-
nevezett „korona-vonat", a mely egy s más tekintetben a luxus-
vonathoz hasonlóan van berendezve; de ezen egyetlen hely nem
volt szabad, sem ennivalót nem adhattak. A mi kis csapatunk veze-
tője, a sachalini ügyész nagyon csábítóan és* ingerlőén ecsetelte
az ott hagyott vonatunkon található gyönyörűséges dolgokat: a jó

A KH1LOK FOLYÓ MENTÉN.

vacsorát, a villamos világítást, a kényelmes ágyat, a meleg takarót;
(itt ugyanis dideregtünk a hidegtől), stb. és azt az ajánlatot tette, hogy
a rövidebb úton, a hegy aljában, az erdőn keresztül menjünk vissza
a vonatunkhoz, a mely időközben két-három állomással közelebb
jött hozzánk és így két óra alatt elérjük. Hosszabb megvitatás után
úgy határoztuk, hogy a nagy-vállalkozó meg én — nem megyünk
vissza; ellenben a püspök meg az ügyész egy bérelt vezetővel —
visszamennek. Én ugyanis attól tartottam, hogy időközben avonat mégis
csak megjöhet, mert már tapasztaltam, hogy a mire Szibiriában azt
mondják,,biztosan, határozottan",hát az sem nem biztos, sem nem hatá-
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rozott. Másodszor pedig és őszintén megvallva, féltem későn este neki
vágni a sűrű, sötét erdőnek, keskeny ösvényeken és mocsarak között. Mi
tehát maradtunk. Egy órával azután, hogy két társunk neki ment
a sötét éjszakának, sürgönyzik a tunnel előtti állomásról, hogy jön
a vonat! És egy órával ezután — óriási örömünkre — be is jött
a mi állomásunkra. A püspök meg az ügyész ezen időtájt még
valahol a hegy tövében, az erdők sűrűjében lehettek. Hogy mekkorát
néztek a jámborok, a mikor megérkezvén az állomásra, az ott
remélt vonatnak csak a helyét találták, azt nagyon kevés fantá-
ziával elképzelhettük. Hamarosan ledobtuk a podgyászaikat az
állomáson, megsürgönyöztük nekik, hogy mit adtunk át az állomás-
főnöknek a számukra és nagy sajnálkozás közben ültünk be a
„villamosán megvilágított buffetbe, a pompás vacsorához és nagyot
nyújtózkodtunk vacsora után pompás ágyainkon", a valóban nehéz
fáradalmak után. Miután a legközelebbi luxusvonat csak négy nap
múlva érkezhetett arra az állomásra, a melyre visszamentek, négy

' napot kellett tölteniök a Jablonovoj hegy tetején szomorkodó állomáson.

Másnap ismét bő alkalom njálott a gyönyörködésre: a Khilok
folyó völgyében haladtunk; a kacskaringós folyó partján haladó
vonat gyönyörű panoráma előtt halad végig. Délután érkezünk
Verchne-Udinszk város állomására. Gyönyörű völgyben fekszik a
város, a melyet még beérkezés előtt egész terjedelmében láttunk a
magasabban fekvő úttestről. Az alacsony faházak tömegéből impo-
zánsan emelkedik ki a két tornyú, hatalmas templom. Egykoron
—- a város megépítése előtt — igen fontos szerepe volt Verchne-
Udinszknak. Innen indult ugyanis az út a khinai határon fekvő
Kiachta és Májmácsinnak, a mely úton hozták Szibiriába, illetőleg
Európába, a khinai teát. Ma már számos más úton kerül hozzánk.
Ugyancsak gyönyörűséges az út a Szelenga mentén. A folyó széle-
sebb mint a Duna, számos apró szigetén sűrű erdők; egy darabig
hűségesen követi a vonat a folyó szeszélyes kanyarulatait, aztán hirtelen
elhatározással neki megy egy 600 méter hosszú, magasan épült
hídnak. Átkelve a Szelengán, a vonat nagyot kanyarodik délnek
és irányt vesz az út egyik legfontosabb és legérdekesebb részlete
felé: a Bajkál tónak tartunk, illetőleg ennek a keleti partján fekvő
parti állomásnak, Misszovájának.
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Zúgó esőben, hideg szélben és mindenképpen kellemetlen idő-
járás közepett, mogorván, erősen hullámozva tűnt fel előttünk a
legnagyobb tavak egyike: a Bajkál.

Útitervem megszerkesztésekor némi nehézséget okozott annak
az elhatározása, hogy a „Bajkállal mit csináljak" ? Hajón menjek-e
rajta keresztül, vagy pedig folytassam az utat megszakítás nélkül
a Bajkál körüli vasúton ? Ha a vasúton kerülöm meg, akkor elesem
attól a gyönyörűségtől, hogy a sokat emlegetett és olvasmányokból
annyira érdekesnek ismert nagy tavat „nem ismerem személyes tapasz-
talatokból". Ha pedig a távon keresztül megyek át, akkor elesem
a transszibiriai út legszebb és műszaki szempontból legérdekesebb
részletétől: a tó körüli vasúttól. Különböző okoknál fogva azonban
mégis arra határoztam el magamat, hogy megszakítás nélkül foly-
tatom az utat és a Bajkál körül futó vonat ablakából fogok gyö-
nyörködni a tóban. A véletlen azonban — ez a leggeniálisabb
útitervszerkesztő — gondoskodott, hogy mindakettőben volt részem:
felét az útnak vasúton tettem meg, a másik felét pedig — hajón.

Előbb azonban ismerkedjünk meg kissé a Bajkál-tóval. Áz
alpesi tavak legnagyobbja az egész világon — az oroszok,, Szent
Tenger"-e, a mongolok „Dálái-Nor"-ja, 34,000 négyzetkilométer
területével (623 km. hosszú és ,18—82 kilométer széles), sarlóalakban
nyúlik délnyugotról észak-keletnek. Csak az északamerikai nagy tavak,
a Felső-, a Michigan- meg a Huron-tó, továbbá az afrikai Ukereve,
Tanganyika és Nyassza tavak nagyobbak a Baj kainál, eltekintve a Kaspi
és az Árai tavaktól. A mi bájos Balatonunk, Magyarország „Gyöngye",

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. ' 68
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csak parányi „tengerszem " a Bajkálhoz számítva.* A rengeteg tó, a mely
mintegy 550 m. magasan fekszik a tenger felszíne fölött, helyenként
olyan mély, hogy ezeregyszáz méter mélységet is mértek benne. A tó
vize rendkívül tiszta, átlátszó és nagyon hideg. Még nyáron is az.
Júliusban, a mikor a levegő 17° meleg, a Bajkál vize 4 m. mély-
ségben csak 5°. A hegyek által csaknem teljesen körülzárt tó felü-
letén az év minden szakában viharos szelek seprenek végig; a tavaszi
hónapokban észak-keleti szelek, a „Barguzim", augusztusban a
„Kultuk" nevű délnyugati szél. Leghevesebbek az északnyugoti
szelek, a „Szorma", a mely másfél méter magas hullámokat hoz
létre a tavon; akkorákat tehát, a melyek az erős széllel egyesülve,
valóságos tengeri viharok módjára működnek. Júniusban és július-
ban „szélcsendes" a tó; ezekben a hónapokban temérdek vízinövény
emelkedik fel a tó színére; „virágzik a tó", mondják a Bajkál-
vidékiek.

A fagyás már november elején kezdődik, de csak deczem-
ber végén vagy januárius elején van végig befagyva. Nem azért,
mintha talán a hideg nem lenne elég nagy, hanem azért, mert a
téli hónapokban dühöngő „Szorma" nem engedi összefagyni a jég-
táblákat. A mikor azonban befagy, akkor igazán be van fagyva.
Másfél méter vastag rajta a jégréteg, a mely 4—5 hónapig marad
megmozdulatlanul. A jég, a mely rajta képződik, kőkemény;
hasonlíthatlanul keményebb, mint például a befagyott tenger jege.
(A tenger vizében ugyanis a jég képződésekor a tengervízben tar-
talmazott só kikristályosodik és a megfagyási proczesszus alatt
vékony rétegekben rakódik le a képződő és fokonként vastagodó
jégrétegek közé. Ezen okból a tengervíz jege nem ugyanegy tömör
állományú, hanem rétegezett; mig ellenben a sót nem tartalmazó
édesvizű Bajkál-tó jege homogén anyagból állván, rendkívül kemény.)
Azonban a legszigorúbb télen sincs a Bajkál egész szélességében
egyetlen jégtáblába megfagyva. A jégtáblák helyenként egymásra
tornyosulnak, magas barázdákat alkotnak, a „torosz"-okat, vagy
egy-két méteres nyílt csatornát hagynak maguk között. Éppen
olyanokat, a minőket a mi Balatonunkon észlelünk s a melyeket
mi „rianásnak" nevezünk. Még pedig nagyon helytelenül; mert ez
nem rianás. (A rianás egészen más valami; hogy mi, azt én nem
tudom, de Cholnoky tanár tudja; ő meg is magyarázza, hogy mi

* A Balaton 640 négyzetkilométer területű.
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és hogy hogyan jön létre. Rianás a torlaszok vagy a balatoni nyelv-
járás szerint turolások helyén tavasszal keletkező nyílt-vizek. Úgy
a tarolásoknak, vagy oroszosán toroszoknak, mint a repedéseknek,
vagy rianásoknak az oka a hőmérséklet ingadozása). Az orosz
geológusok egy része úgy magyarázza, hogy a repedések a szél
nagy nyomása alatt jönnek létre; egy másik része pedig a Baj-
kál-tó apály és dagály között beálló vízviszonyainak tulajdonítja.

A Bajkál-tó állati világa páratlanul gazdag és változatos. Azért
hívják a tatárok „báj-kul"-nak, gazdag tónak. Természetesen halak-
ban legbővebb, a mi a körüllakó népségre nézve valóságos áldás.
Már ezért is megérdemli a „ Szent"£ nevet. Van a Bajkál-tónak egy
halfajtája, a mely azért érdekes, mert a Bajkál-tavon kívül a világ-
nak egyetlen más vizében sem fordul elő. (Ebben a tekintetben
hasonlít az ausztráliai Ceratodus-halhoz, a melyről annak idejében
említést tettünk. A Ceratodus nem fordul elő a világon sehol másutt,
mint a Murray-folyóban és ennek egyetlen mellékfolyójában.) A Baj-
kál-tó „speczifikuma" az „olaj-hal", a ,.Cornephono Baikalensis".
A mintegy három decziméter hosszú halnak aránylag óriási nagy
a feje meg a szája és akkora a szeme, mint a mi koronás
pénzünk. Az uszonyai pedig olyan nagyok, hogy a rendkívül gyor-
san úszó hal akárhányszor —• főképpen ívás idején — kiugrik a
vízből és néhány méternyi távolságot „átrepül" az uszonyaival,
mint a repülő hal. Télen a víz legmélyebb részében él, ellenben
a nyári hónapokban olyan közel tartózkodnak a víz felszínéhez,
hogy a nagy szelekkel a partra kiöntött hullámok tömegesen
hozzák őket a szárazföldre.

Ugyancsak speczifikuma a tónak a „Bajkál-fóka"; a körül-
lakók ,,nerp"-nek nevezik, a burjátok pedig ,,csán-szágámin"-nak.
Nagyságban és szokásaiban legközelebb áll az Európa északi ten-
gerében élő Phoca annelatához és — talán — az egyetlen fókafaj,
a mely édes vízben egyáltalában előfordul.

Az itt felsorolt két állat jelenlétéből a Bajkál-tóban, valamint
valamennyi csigának és kagylónak a hiányából, arra következtetnek
a geológusok, hogy a Bajkál-tó valaha a nyílt tengerrel állott össze-
köttetésben, azaz lehetségesnek tartják, hogy a fiatalabb harmad-kor-
szakban Turkesztán és Mongolia keleti részét olyan tenger borí-
totta, mely részben a Csendes-óceánnal és a mai Fekete-tengerrel
állott összeköttetésben. Hogy az állatvilága az Északsarki tengerre
is emlékeztet, azt úgy magyarázzák, hogy az őskori Árál-Káspi-
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medencze az Ob-folyó mentén összefüggésben állott a Jeges-ten-
gerrel, ez pedig a Bajkál-tóval.

Nyáron át tömegével vadászszák a tó körül lakó burjátok a
fókát és ennek a bőréből csinálják azt a téli bundát, a mely annyira
hasonlít a mi oláh parasztjaink hosszúszőrű gubájához.

A tó vize azért olyan tiszta, átlátszó és hideg, mert egész
csoport kisebb-nagyobb folyó ömlik bele és ugyancsak több folyó
vezeti le a vizét. A keleti lejtősebb oldalán befelé folynak a vizek,
a nyugotin pedig lefolynak belőle. A nyugoti oldalát ugyanis olyan
meredek és magas hegyek környékezik, hogy itt befolyásról szó
sem lehet; itt csak kifolyhat a tó vize. Legjelentékenyebbek a
beléje folyó Ángárá északon, a Barguzin meg. a hatalmas Szelenga,
a melynek impozáns hídján Verchne-Udinszknál haladtunk keresztül.
A keleti parton beömlő Szelengával szemben van a túlsó — nyu-
goti — oldalon az Ángárá lefolyása, a melynek gyönyörű vizével
bővebben ismerkedünk meg Irkutszkban. Érdekes geológiai jelen-
séget mutat a nyugoti oldalon folydogáló kis Irkut-folyó, a mely
akkora, mint a mi Szamosunk. Ez az Irkut valaha kimutathatólag
a Bajkál nyugoti oldalán ömlött a tóba Kultuk helység mellett;
valamely vulkánikus erő által azonban eredeti útjáról eltéríttetett
és ma már az Ángárába ömlik, Irkutszk mellett. (Sievers.)

Nos, ennek az érdekes tónak a délkeleti vége körül vezet a
Bajkál-körüli vasút. A kiinduló állomás a keleti parton Misszovája
és a végpontja Bajkál, a tó nyugoti oldalán, 60 kilóm.-re Irkutszk-
tól. (Irkutszk ugyanis 60 kilométerre esik a tótól; ezért nevezik
„Irkutszknak a Bajkál mellett" (!) Hogy milyen óriási nehézségeket
kellett leküzdeni a Transszibiriai vasút ezen parányi részének meg-
építésében, arról, röviden már megemlékeztünk. Tény, hogy éveken
át tartott igen beható vizsgálatok folytán arra a meggyőződésre
jutottak a geológusok meg a mérnökök, hogy állandó és czélszerű
vasutat ezen a helyen építeni nem lehet.

A vidék geológiai viszonyai — talajminőség, a tó lábáig nyúló
magas és rendkívül sok benyúló földnyelv vagy hegygerincz, az
esőzések alkalmával rendkívüli vízbőséggel lezuhanó hegyi vizek,
folyók és patakok, a melyek rakonczátlan, vad vizének semmiféle
emberi erő alkotta gát ellen nem állhat (ugyancsak geológiai
viszonyok következtében) az óriási költségek az építés, valamint
a karbantartás szempontjából — mindezek együttvéve olyan óriási
nehézségek, a melyekkel megküzdeni nem lehet. Legalább is
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40—50 hosszú tunnel és 16 hatalmas viadukt kell a 290 verszt
hosszú pályán. A tűnnélek azonban könnyen omolhatnak össze, a
viaduktok oszlopai pedig bedőlhetnek. Ezt azonban a geológusok
meg a mérnökök mondották. II. Miklós czár pedig azt mondta:
„akarom, hogy megszakítatlan vasút kösse össze az Uralt a Csen-
des-Oceán partvidékével"! És a mint látható, a czári akaratot tel-
jesítették: vasúton kerültük meg a Bajkál-tavat.

A mi vonatunk azonban szerencsétlenségre — azaz: hogy az
én nagy szerencsémre — nem járta körül a Bajkált. Az út közepén
megállt a vonat. Megállították az akadályok, a geológiai viszonyok
legyőzhetetlensége.

A dolog ugyanis így történt. Reggeli 8 órakor indultunk el
Misszovájából. A vonat jóformán egy perezre sem tágít a tó mellől.
Olyan közel vagyunk a tóhoz, hogy ha valaki kiszállna a kocsiból
a tó felé eső oldalon, egyenesen a tóba buknék. A tó pedig hara-
gos, mérges. Zöldszínű a vize, mert háborog és tajtékos hullámok
keletkeznek rajta. Balfelől sem igen lehetne kiszállni; a vonat olyan

RÉSZLET A BAJKÁL KÖRÜLI VASÜTBÓL. (TOLSZTIJ.)

közel halad a kőfal-meredekségű hegyoldalakhoz, a melyek kilo-
méternyi hosszú helyeken valósággal kőfalakká vannak levágva,
hogy kinyújtott kézzel elérhetnők a sziklákat. A hegylábak olyan
sűrűn nyúlnak be a tóba, mintha a partot kicsipkézték volna. Tunnel
tunnelre jön; az utolsó kocsi még ki sem jött az egyikből, a
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mozdony már eltűnik a következő alagútban. A két tunnelt több
helyen magas viadukt vagy hosszú vashíd köti össze. A tunnel
tompa moraja után a vashíd erős zörgése következik. Mint a teke-
rődző kígyó, úgy hajlik a vonat ide-oda. Emitt tökéletes félkör-
ben hajlik a tó felé, egy perczczel később ugyan ilyen félkörrel

• ; • • •
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befelé fordul. Két alagút között S alakúlag hajlik el a csak néhány
kocsiból álló rövid vonat. A gőz sípja minden tunnelnél, minden
viaduktnál, hídnál bőg; a szibiriai vasút mozdonyának a bőgése
pedig valósággal monstruózus, ijesztő. Úgy bőg, a hogyan valaha
a vízözön előtti állatóriás bőghetett. A vidék pedig elragadóan
gyönyörű, ha itt-ott a nap előtűnik a gyorsan száguldó, kóválygó,
barnás-szürke, piszkos felhők megtépett szélei alól. — A fenyők-
kel sűrűn borított hegyek és a fantasztikus formájú, meztelen
sziklák gyönyörűek. Minden alagút szájánál, minden hídfőnél és
minden viaduktnál szuronyos őrök állanak, többnyire kozákok. Min-
den két-három versztnyire kis őrház; a parányi házacska úgy tapad
a sziklán, mint fecskefészek a kőfalon. Lenn olyan szűk a hely
tó és hegy között, hogy ilyen parányi házikó számára sincs ele-
gendő hely. Hiszen helyenként kis gyaloghíd van beépítve a partba,
párhuzamosan az úttesttel, a melyen az őrök bejárják a pályatestet,
mert mellette már nem maradt hely a gyalogösvény számára. —
Káprázatos a panoráma, a mely mellett végighaladunk: A kolosz-
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szális vaskígyó — a vonatunk — csak megy és megy és mi
utasok, nem tudjuk, hogy melyik oldalt bámuljuk: a tó felőlit-e,
vagy a hegyoldalakat és aztán — hirtelen megáll a vonat nyílt
pályán, illetőleg egy görbületen: az út el van zárva. Óriási szikla-
tömb hullott le a pályatestre a fekete, ívalakúlag áthajló magas,
meredek sziklafalról. Említettük, hogy ezen a vidéken július hava
az esőzési időszak. Ilyenkor a hegygerinczek között futó folyók
és patakok igen nagy mértékben megáradnak; átlépik a gátjaikat,
kimossák a pályatestet; az eső vize pedig sziklatömböket lazít meg,
a melyeknek óriási darabjai a pályára hullanak. Augusztus elején
még tart az esőzés, habár megszakításokkal. Most két nap óta
rövid megszakítással egyfolytában esett az eső. A mit a júliusi eső
meglazít, azt az augusztusi eső leválasztja, letöri. Órákig tartott,
míg a közeli állomásokról: Tánkhojból, Mishikhából, Murinóból
elősietett munkások rendbehozták a pályát.

Tovább haladtunk. De csak egy félóráig folytathattuk az utat:
az egyik patakról elmosta a víz a hidat. Ismét egy-két órai vesz-
teglés. A munkák serényen folynak; nagyjában helyrehozzák a
hidat; mi átmegyünk gyalog, hogy a vonat üresen jöjjön utánunk,
hátha átjövetele közben baj történik. Közvetlenül a vonat indulása
előtt vérfagyaszó ordítás, kiabálás, mondhatnám: hörgés, hangzott
fel. A mozdony előtt, alig 8—10 méternyire tőle, óriási, szikladarab
esett le a magasból a pályatestre. Két munkást, a kik a fal mellé
húzódtak, maga alá temetett. Úgy összenyomta őket, mint egy lap
papirost. Meg sem látszott, hogy két ember, illetőleg két emberi test
fekszik alatta. Az irtózatos látvány borzasztó hatással volt az uta-
sokra. Egynéhány férfi és nő rosszul lett és elájult a rémséges
látványra.

A míg a sziklatömb eltávolításán dolgoztak, jön egy pályaőr
és jelenti, hogy Szludjánkán túl, közvetlen az alagút folytatásá-
ban, a pályatest 400 méterre használhatatlan. A töltést elmosta az
eső; a sínek a levegőben lógnak. Erre a jelentésre a vonat személy-
zete elhatározta, hogy nem folytatják az utat Bajkál felé. Az úttest
kijavítása egy-két napi munka, tehát vissza, Tánkhoj állomásra.
Hogy mi fog történni az utasokkal, a felől a Bajkál állomáson
székelő igazgatóság fog határozni, a melytől sürgönyileg kérnek
majd utasítást. Tehát vissza Tánkhojba. A kis vonatvezető úgy
izzadt, mintha ő okozná a szibiriai esőt, és ő döntögette volna le
a sziklatömböket.
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Ugyanazon az úton visszatértünk tehát Tánkhojba, megvártuk,
hogy mit határoz sorsunk felől a Bajkáli igazgatóság. Az igaz-
gatóság — sürgönyileg — azt határozta, hogy a Tánkhojban meg-
gyűlt utasok, vonatjaikkal együtt, hajón szállítandók át Bajkálba.
Az „Ángárá" hajó már el is indult Tánkhoj felé, hogy bennünket
felvegyen. • '

Még abban az időben, a mikor a Bajkál körüli vasút — mint
kivihetetlennek tartott — nem létezett, a Nyugot felől jövő utasokat
úgy szállították át a Bajkál keleti partjára, a Transzbajkáli vasúton
folytatandó útjokra, hogy a Bajkálon hajón szállították őket Misszo-
vájáig, vagy megfordítva. A hajónak abban állott az érdekessége,
hogy nemcsak az utasokat, vagy a terhet szállította át, hanem az
egész vonatot. Ennek a hajónak azonkívül, hogy egész vona-
tokat lehetett beléje vezetni, olyannak is kellett lennie, hogy
télen — a másfélméter vastag jég időszakában is — közleked-
hessen a tavon; tehát jégtörőnek is kellett lennie. Ezt a hajót
(mert az első időkben csak egy ilyen hajó járt a Bajkál-tavon)
a „Bajkált" — Angliában építették az Armstrong-féle arzená-
lisban. A hajónak némely irányban kolosszális dimenziói vol-
tak. Száz méter hosszúra építették, húsz méter szélességgel,
hat méter mély sülyedésre. Súlya 4200 tonna, a gyorsasága pedig
óránként húsz tengeri mértföld, 3700 lóerővel. A gépezete — a
hajógépek szokott elhelyezésétől eltérőleg — oly módon volt meg-
szerkesztve, hogy vízmentesen záró pánczélfalak által egymástól
elválasztott két gépe hátul van elhelyezve a propeller hajtására,
egy harmadik gépe pedig elől, a hajó orrán van elhelyezve, abból
a czélból, hogy a hajó jégfúró és jégtörő szerkezetét hajtsa. Tizenöt
óriási kazánban fejlesztik a nehéz munkára hivatott gép működé-
sére a gőzt; ezeken a kazánokon kívül nagy vízkazánokban 600
tonna vizet tudnak bevenni a hajó űrébe, abból a czélból, hogy a
jégtörő-gépekre „több súlyt" helyezhessenek. A hajó űrében helyet
tartunk fenn két teljes vonat befogadására. A fedélzetén pedig
150—200 embernek van megfelelő hely: kabinok, étterem stb.

Az Angliában épített hajót darabokra szétszedve hozták, át
Angliából a Bajkál-tó partjára és Lisztvenitcsnoje állomáson rakták
ismét össze ugyanazon angol mérnökök, a kik az Armstrong gyárá-
ban megépítették.

Egy-két évvel később, a mikor látták, hogy a „Bajkál"-on egy-
magában nem képesek a forgalmat lebonyolítani, egy másik, töké-

Dr. Gáspár F. : A föld körül V. , 6 9



546 GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

letesen hasonló hajót rendeltek meg Armstrongnál, az „Ángárát",
a mely csak valamivel kisebb méreteiben különbözik a „Baj-
kál"-tól.

Ezt az „Ángárát" vártuk mi tehát Táhkhoj állomásán. Idő-
közben a mi vonatunkon kívül még hat vonat érkezett be Tank-
hojba, Mandzsúria felől. Óriási közönség gyűlt össze az állomáson,
a mely egyszersmind a két hajó kikötő-állomása is. Nagy volt a
kavarodás és féktelen izgalom fogta el az utasokat. Mint mindenütt
a világon hasonló körülmények között, türelmetlen volt mindenki
és mindenki első akart lenni a hajón, a maga meg családja helyét
biztosítandó. Mi, luxus-vonatbeliek, aránylag nyugodtak voltunk,
mert tudtuk, hogy az elsőség minket illet meg és rólunk okvet-
lenül gondoskodnak.

Hideg eső, csípős szél és sűrű köd uralkodott. Az „Angárá"
kikötő-helyén türelmetlenül nyüzsgött a temérdek ember. Az utasok
bátyúi valóságos barrikádokat alkottak. A köd mind sűrűbb lett, a
sötétség is fokozódott.

Az „Ángárá" meg a „Bajkál" kikötőhelye érdekes alkotás.
A két hajó ugyanis első sorban arra van hivatva, hogy magába
fogadja a szárazföldről beléje futó vonatot. Ebből a czélból tehát
a hajónak rögzített helyzetben kell állania abban az időben, a mely-
ben a szárazföld sínjeiről a vonat rámegy a hajó űrében lerakott
sínekre. Ebből az okból nem szabadon horgonyoz tehát a part közelé-
ben, — természetesen — hanem a hajó a tóról jőve, bevonul a
dokkba. A dokk két, rendkívül magas deszkaalkotás által bezárt
vízterület, a mely falak között a távolság csak valamivel nagyobb,
mint a milyen széles a hajó. A két deszkafal arra szükséges, hog}''
a hajót az orrával éppen szembeállíthassák a szárazföld sínjeivel,
azaz, hogy a hajó űrében lerakott sínek correspondeáljanak a vasút
sínjeivel. Majd mindjárt meglátjuk, hogy miképpen tolják be a
vonatot a hajóba.

Hanem addig még sok idő telik el. A sűrű ködben meg a nagy
sötétségben az „Ángárá"-nak igen nehéz feladata volt megtalálni nem-
csak a szűk dokkba való beletalálást, hanem még Tánkhoj állomást, sőt
egyáltalában a partot. Tájékoztatás czéljából a Tankhoji kikötő szirénjei
egyetlen percznyi szünet nélkül üvöltöttek. A magas deszkafalak tetején
ugyanis, a melyekre különben lépcsők vezetnek fel, két kis torony van
építve. Ezeknek a tornyoknak a tetején igen erősfényű, vörös villamos
jelzők vannak alkalmazva és egy-egy szirén. Azt hiszem ez a két
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szirén talán a legnagyobb, illetőleg legerősebb hangú az egész világ
minden szirénje közt. Irtózatos, fülrepesztő, bántóan sértő, bőgő, ordító
hangot adnak. Megindul mélységes bömböléssel, aztán elképzelhe-
tetlen harsogással mindig magasabb, élesebb hangba megyén át
és azután rendkívül éles sivítással fejezi be. Minden ilyen periódus
egy-egy perczig tart. A két periódus között azonban csak 10—10
másodpercz szünetet hagytak. Az asszonyok ideges sivítozással, a
gyermekek pedig — volt belőlük egy hajórakomány — visítva,
sírva, bőgve reagáltak az ijesztő, szörnyűséges szirénhangokra. A
kikötő kis helyiségeiben, a melyben legfeljebb 120—150 ember

A TÁNCHOJI ÁLLOMÁS.

férhetett el, mintegy 600—650-en tolongtunk. Künn sűrűn szakadt
a zápor és csípős hideg volt. Igyekezett tehát mindenki fedél alá
menekülni. -

Ebben a szörnyűséges tohuvabohuban is nyíllott alkalmam
látni a pénz mindenható hatalmát. A már említett „vállalkozó" úti-
társunk megfelelő összeggel és Szibíriát ismerő „lokális nagy
emberismereteinél fogva", még ebben a leírhatatlan kháoszban is
tudott aránylagos nyugalmat, elkülönített kis szobát és vacsorát
kapni, a mely kiválóságokhoz néhányunkat meghívott. A míg
tehát odakünn és odafenn százával tolongtak az emberek egy tal-
palatnyi száraz helyért, egy falat kenyérért vagy egy csésze teáért,

69*
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az alatt mi négyen-öten kényelmesen ültünk a pamlagokon és
ettünk aránylag kitűnő vacsorát.

Este tízkor érkezett meg az „Ángárá". Három óra hosszat
kereste a kikötőhelyet és annyira képtelen volt tájékozódni „időben
és térben", hogy még tíz perczczel azelőtt, hogy végre a szirént
meghallották, még csak sejtelmük sem volt arról, hogy Tankhoj
közelében vannak. A köd olyan sűrű volt, hogy ámbár a szirén
hangját már közvetlen közelből hallották, azért az óriás villamos
projektoroknak piros fényét nem látták.

Az „Ángára" bevonulása a dokkba valóságos hajózási mestermű
volt. A rengeteg széles hajó nyílegyenesen tartott neki a dokk kapu-
jának, a mely legfeljebb egy méterrel lehetett szélesebb, mint a
hajó. Jobbra és balra a hajó falai meg a dokk falai között nem volt
több űr egy-egy félméternél. Talyigával a szűk kapun nem lehet
minucziózusabban bejutni, mint a hogy az „Ángárá" vonult be a
dokkba. A hajó a lecsonkított széles orrával egyenesen nekiment
a partnak, még pedig oly módon, hogy a hajó orrán végződő három
sínpár pontosan odaillett a vasút ugyanannyi sínpárjához és ebben
a helyzetben hatalmas lánczokkal rögzítették a hajót.

A mint a hajó kikötött, azonnal hozzá kezdtek a gyomrában
levő vonatok kivontatásához. Két vonat volt a hajóban. Egy rövi-
debb, nyolcz kocsiból álló a közepén és egy kettéválasztott hosszú
vonat a két oldalán. Rögtön ezután megkezdték a vonatok betolá-
sát. Legelsőnek a mi luxusvonatunkat tolták be a hajóba. Először
a hajóűr közepén lerakott sínekre toltak be nyolcz kocsit, azután
a jobboldali sínpárra ugyancsak nyolcz kocsit, egy másik vonatnak
az egyik felét. A mikor az a jobboldali nyolcz kocsi benn volt a
hajóban, a hajó erősen átdűlt arra az oldalára. És most látszott,
hogy miért olyan rengeteg magasak a dokk falai. A jobbra átdűlt
hajó ugyanis felső részével egészen neki feküdt a dokk megfelelő
falának. Mélyebbre azonban nem dűlhetett, mert nem engedte a
dokk fala. Ezen akadály nélkül ugyanis a hajó annyira átdűlne az
elsőbben megterhelt oldalára, hogy a másik oldala nem korrespon-
deálna többé a harmadik sínpárral és arra a sínpárra nem lehetne
a vonatot rávezetni. Ez az oka tehát, hogy a dokk falai ilyen
magasak.

A míg azonban a vonatok betolatása történt, leírhatatlan zűr-
zavar támadt a hajón meg a hajó körül. Az „Ángárá"-n ugyanis,
mint említettük, két vonatot hoztak és ezeknek az utasain kívül •
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még mintegy 300 utas lehetett az „Ángárá" fedélzetén, a kik Tánk-
hojból vissza — Mandzsúria felé — akarták folytatni útjokat. Hely
azonban csak a felének lehetett azokon a vonatokon; képzelhető
tehát, hogyan iparkodtak az utasok a vonatokon helyet kapni. A
mi körülöttünk, azaz velünk ugyanegy irányból összegyűlt utasok
ugyanilyen okból siettek viszont a hajón helyett kapni, hogy a
Bajkál állomáson veszteglő vonatokon helyet kapjanak az Irkutszk
felé vezető útra. A szó szoros értelmében küzdelmes harczot folv-

AZ ÁNGÁRÁ MENTÉN.

tattak az emberek. Nagy akadály volt a temérdek batyu meg a
temérdek gyerek. Az oroszok ugyanis Szibíriában — tekintettel a
rengeteg hosszú utakra — teljes háztartással utaznak. Ágyneműt,
konyhafelszerelést, sok ruhát visznek magukkal. A gyerek is sok;
némelyik családban 6—7 apró gyerek is volt. Podgyászvivő hordár
nincs. Ha volna is, kinek van annyi pénze, ezeket megfizetni? A
podgyászról, gyerekről, fazekakról, ágyneműkről, hetekre szóló ele-
mózsiáról, tehát ugyanegy perczben kell gondoskodni. Az oroszok
tudvalevőén hevesek, lobbanékonyak, idegesek és lármásak. Mind-
ezen tulajdonságok — szintén tudvalevőleg — a bármely nemzeti-
ségű emberek legtöbbjénél utazás közben fokozódnak. Már most
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elképzelhető az a leírhatatlan zűrzavar, tolongás, lárma, szitkozódás,
névordítás, a mely az „Ángárá"-n meg az „Ángárá" körül leját-
szódott. A batyuk még valahogyan megtalálták a gazdájukat, de
a sok gazdátlan gyerek keservesen bőgött az illetékes papák meg
mamák után.

Órákig tartott, míg a hajót indulásra kész állapotba helyezték
és azután még sem indultunk. A köd olyan sűrű volt, hogy az
„Ángárá" kapitánya nem tartotta tanácsosnak, hogy a dokkból
kimenjen. Megvártuk a reggelt, a mikor keveset kitisztult az idő.
Délutáni 2 órakor már Bajkál állomáson voltunk és szemben az
Ángárá folyóval, a Bajkáltó leghatalmasabb lefolyásával, kikötöt-
tünk. Megérkeztünk a transzszibíriai vasútnak második főrészére,
a keletszibíriaira.

Ugyanazon sorrendben, a melyben a vonatokat betolták az
„Ángárá" űrébe, ugyanolyan rendben kivonták azokat onnan. A
hajóról a vasútra szálltunk és az Ángárá folyó balpartja mellett
folytattuk az utat Irkutszk felé, a hova este érkeztünk meg.

A tankhoji állomáson tapasztalt kháotikus felfordulást a leg-
nagyobbnak tartottam, a melyet eddig láttam. De azzal a kháoszszal
szemben, a melynek az irkutszki állomás volt a színtere, a tankhoji
eltörpült. Az irkutszki állomás új indóháza éppen épülőfélben volt;
ennélfogva egy régi barakkban zajlott le a rendkívül élénk állomás
forgalma. Ezernél több ember szorongott és tolongott a csak két-
három szűk helyiségből álló indóházban. A hivatalos helyiségeket
üres vaggonokkal pótolták. így például a jegykiadópénztár az állo-
más egyik távoli vágányán állott, tíz percznyire az indóháztól. A
podgyász ki- és feladó helye egészen ellenkező irányban, ugyancsak üres
vaggonban, de az állomáson kívül, a teherpályaudvarban. A passzus-
revizió ismét egy másik barakkban. A folyosók az áthatolhatatlan-
ságig zsúfolva podgyászokkal, emberekkel, részegen fetrengő ala-
kokkal, szülőket kereső apró gyermekekkel, durván lökdöső katona-
tisztekkel, meg hordárokkal, czivódó házasfelekkel. A szakadó esőben
mindenki benn tartózkodott, az indulásra kész vonatok személyzete is.

Ilyen viszonyok között kellett eljárnom az ügyeimben: tudniillik
az út megszakítása végett igazolni a továbbra szóló jegyemet;
a nagy-podgyászomat kivenni, a mandzsuriai vonat főnökétől
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visszakérni a jegyemet meg a passzusomat. (Éppen úgy, mint
az amerikai vonatokon, a szibíriain is le kell adni a vasúti jegyet,
a melyről az utas nyugtát kap és csak az utazás befejeztével kapja
vissza.) Az útitársaim a rettenetes zűrzavarban elvesztek mel-
lőlem, oroszul alig tudtam néhány szót, más nyelvet pedig egyetlen
lélek sem értett. Hiszen még az orosz beszédre sem igen hederí-
tettek az alkalmazott emberek. Közben kilopták zsebemből a tár-
czámat, a mely a Moszkváig érvényes jegyemet és 80 rubel kész-
pénzt tartalmazott.

Két óránál több időt vesztettem, a míg kocsiba szállva, a városba
indultam. Az indóház az Ángárá balpartján van, a város pedig az
Angara túlsó partján. Két kocsit kellett bérelnem; egyet a magam
számára, egyet a podgyászaimnak. A szibiriai kocsik ugyanis olyan
aprók, — és olyan rozogák, rondák — hogy „valamennyien együtt"
nem fértünk el egy kocsin. Hogy a podgyászkocsi követ-e, vagy
nem, arról fogalmam sem volt a nagy sötétségben. És legkevésbé
sem nyugtatott meg az a tudat, hogy: hiszen úgy sem tudom a
számát. A míg a folyón átvezető pontonhídhoz értünk, a velünk
szembe jövő temérdek jármű tízszer is elzárta az utunkat. A hosszú
fahídon talpalatnyi hely sem szabad, olyan sok rajta a jármű, sze-
kér; többnyire árúkkal megrakott kordé. A hídon túl, a városban,
feneketlen mélységes a sár. A híg iszap befolyik az alacsony ko-
csiba és csaknem bokáig ér benne a befolyt sáros víz. Igen gyéren
világított, nagyon széles utczákon halad végig a kocsi; a házak
alacsony, koczkaalakú deszkatömbök; előttük alacsony deszkakerítés,
az előtt széles árok, tele híg iszappal. Sűrű kutyaugatás; az utczá-
kon egyetlen lélek sem jár.

Megérkezem a szálloda elé: a Bolsháján — Irkutszk főut-
czáján — fekvő „Grand Hotel "-be, Irkutszk — és egész Kelet-
Szibiria — legelőkelőbb és legújabb keletű hoteljébe. A hotel előtt
olyan a sár, hogy a ló térdén felül ér, a kocsiban pedig bokámig
ér. Mogorva képű személyzet. Csak oroszul beszélnek; sötét, sáros
lépcsők; az első emeleti udvari szoba dohos, hideg; a legnagyobb
mértékben barátságtalan, rideg. A szoba tetőzetén halványan pislogó
villamos körte; az ágy keskeny, rozoga. Amint kissé megrázom,
csaknem széjjel megy. Az aranyszegélyű kárpiton hüvelyknyi sváb-
bogarak. A mosdó szekrényen tányérnyi mosdótál, a kannában nincs
víz; a törülköző akkora mint egy parasztzsebkendő, piszkos. Az
aranyos tapétába három drótszög van beütve, fogasnak. A szoba
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ára 3 és fél rubel egy napra, mintegy 11 korona, „fűtés, világí-
tás, kiszolgálás" — nélkül. Elkérik a passzusomat és magamra
maradok. Csengetésemre nem jön senki; elromlott a csengő. Kere-
sek a folyosón valamilyen szolgát, hogy vacsora után tudakozódjam.
A portástól megtudom, hogy vacsora nincs. Visszatérek a szobámba,
a mogorva, dohos űrbe. A szekrényemen álló faggyúgyertyával
megvizsgálom az ágyat, a deszkák közötti űröket. Borzasztó látvány.
Kisköröm nagyságú poloskák egyetlen hosszú vonalban egymás
mellett. A szobám ablakával egyenlő magasságban valamely szálló-
helyiségnek — később tudtam meg, hogy a konyhának — a pléh-
teteje, a melyre zuhogva csapkod az eső. Néha-néha egy alak
halad el rajta, közvetlenül az ablakom előtt. A tető meg az abla-
kom között alig félméter távolság. Hirtelen, kopogtatás nélkül,
kinyílik az ajtó: sűrű fekete szakállas alak lép a szobámba, nehéz,
sáros csizmában; a künn lógó, piszkos inge bőr övvel van körül-
kötve. A czipőimet akarta kivinni. Bajkálban hallottuk, hogy az
irkutszki fegyház négyszáz fegyencze egy nappal előbb fellázadt;
leütötte az őrséget — kitört a fegyházból. Igen nagyon rosszul
éreztem magamat. A szoba fekvése, a háztető az ablakom szom-
szédságában, az ágy „rejtelmei", a feketeszakállas „Lohndiener",
a néma csend a folyósókon, a kiszabadult fegyenczek — mélyen
deprimálólag hatottak reám. Végtelenül megbántam, hogy megszakí-
tottam az utat és Irkutszkba jöttem. Fáradt, éhes és álmos voltam,
de nem mertem lefeküdni és elaludni. Féltem az ágytól és féltem a
— fegyen ez éktől. Igen izgatott és nyugtalan lettem. Legszívesebben
kimentem volna a pályaudvarra, hogy továbbutazzam. De tudtam,
hogy a vonat már elindult, a legközelebbi luxus- vagy koronavonat
csak négy nap múlva indul; tehát hiába mentem volna ki.

Az ablakot ugyan bezártam, mégis hallottam, hogy a pléh-
tetőn járkálnak. Az ablakon fekete (!) redőnyök. Olyan színezetet
adtak a szobának, mintha kripta lett volna.

Nem volt maradásom a szobában. Nagy lépésre határoztam
el magamat. A vladivosztoki orosz-khinai bank igazgatójától ajánló-
levelem volt az irkutszki orosz-khinai bank igazgatójához, egy
némethez. Csak másnap akartam felkeresni, de e nyomasztó hely-
zet súlya alatt elhatároztam, hogy még ma — későn este — ke-
resem fel és nála kérek lakást. Kocsira szállva, elhajtattam. A
Bolsháján lakott ő is, Irkutszk főutezáján. Az utczán jóformán
egyetlen lelket sem találtunk. Mintha tökéletesen kihalt volna a
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város. Csengetésre a kapu nem nyílott ki. Dörömbölni kezdtem az
ajtón ökleimmel, a sarkaimmal; végre kövekkel dobáltam meg az
első emeleti ablakok fatábláit. Mintegy negyedóra múlva kis rés
támad a fatáblán és oroszul lekiáltanak valamit, a mire a kocsisom
felelt. Erre németül kérdezett az ablakból valaki: Was wünschen
Sie? Elmondtam hirtelen, hogy ajánlólevelem van Vladivosztokból,
az igazgatótól; bocsásson be egy pillanatra, hogy elmondjam kéré-
semet. Szobaajtó, tornáczajtó és kapunyitogatás után, — revolver-
rel a kézben bocsátottak be a kapun. Az első emeleti tornáczon
állott egy hatalmas termetű, nagyszakállas, rokonszenves arczú úr,
szintén revolverrel a kezében. A bank igazgatója volt. Átnyújtottam
az ajánlólevelet és kértem, adjon csak ma éjjelre lakást, mert a
hotelben nem maradok semmi áron. A direktor végtelenül sajnált,

. de — lakást nem adhat. Nincs a házában egyetlen talpalatnyi sza-
bad hely. A krásznojárszki katonalázadás elől az ő meg a felesége
családja ide menekült. Anyós, nagynénék, testvérek, két tuczat
idegen gyermek van nála. Még a konyha „sparherdjén" is alusz-
nak. Csaknem rimánkodtam, hogy adjon helyet. Lehetetlen; de
eljön velem a hotelbe és ott fog intézkedni. Felöltözött, kocsiba
szálltunk és velem jött. A portás meg a személyzet figyelmébe
ajánlott és mert más szobát nem kaphattam, abba az ágyba pedig
semmi áron sem feküdtem volna bele, két bakon nyugvó asztalt
hozatott a szobámba. Erre terítettem némi ágyneműt, a markomba
nyomta a rovolverét és a következő tanácscsal látott el: „Zárja be az
ajtót meg az ablakot és feküdjön le. Ha az ablakon vagy az ajtón
bárki a szobába akar lépni, az ön hívása nélkül, minden teketória nélkül
lőjje le. Ma ilyenek a viszonyok Irkutszkban. És most: jó éjszakát!"

Ez volt az első éjszakám Kelet-Szibiria fővárosában, Irkutszk-
ban, az orosz-japáni háború befejezése utáni napokban.

Másnap, a derűs napfényben — sokkal barátságosabb volt a
kép. Sőt a derék német-muszka, a bankigazgató, páratlan vendég-
szeretete folytán az Irkutszkban töltött négy nap igen kellemesen-
telt el.

írkutszk tipikus, valóságos szibiriai város. Széles, egyenes utczái
vannak; az utczák szélén fajárdák, padlók. Túlnyomóan földszintes
faházak szegélyezik az utczákat, de mert főváros, vannak kőpalotái
is. írkutszk ugyanis nemcsak főváros; ennél több: kormányzósági
székhely. Kormányzósági székhelye az irkutszki, jeniszeiszki és a
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jákuti kerületeknek. Ezért van benne annyi palota. Katonai szem-
pontból is igen fontos góczpont. Katonai kormányzón kívül nehán)^
tábornok is állomásozik benne. Katholikus püspöke is van és rend-
kívül sok temploma. Szibiriának alig van városa, a melyben több
gyár lenne, mint Irkutszkban. Nyolczvan-kilenczven gyárában olyan
termékeket állítanak elő, a melyek szükségesek a szomszédos mon-
gol sivatag lakóinak, meg az északi szamojédeknek is. A 80—90
gyár közül tízben azonban olyas valamit gyártanak, a mit főképpen
Szibiriában fogyasztanak; tudniillik pálinkát gyártanak bennök. A
legprimitivusabb berendezések mellett a legújabb keletűeket is meg-
találjuk: a deszkakerítéssel szegélyezett és feneketlen sárral fedett
utczák fölött keresztül-kasul húzódik a telefondróthálózat és vil-
lamos ívlámpákkal világítják a főbb utczákat. Magnetikus meteoro-
lógiai obszervatóriuma mellett óriási szabad térség, a melyen a
Gobi sivatagról származott karavánok tevéi kérődznek. Legalább is
tizenkétezer háza épült fából, de van harmincz görögkatholikus
temploma, két impozáns kathedrálisa, két zsidótemploma meg egy
moséja. A közép- és magasiskolák minden válfaja képviselve van;
van hat kórháza, vagy harmincz orvosa és igen népes — fegy-
háza. (Ott tartózkodásom ideje alatt óriási apparátussal, azaz szám-
talan katonai patrouillal fogdosták össze a kiszabadult fegyenczeket.)

Az Ángárá folyó félköralakban futja körül a várost. Itt ömlik
bele az Irkut az Ángárába meg az Uzákovszka folyó is, a mely a két
külvárost, Sznámenszkojet és Rábotcsája-Szlobodet a belvárostól
elválasztja. Az Ángáráparti élet igen sok érdekességet és változa-
tosságot nyújt az idegennek. Az Ángárá talán a legtisztább vizű
folyó, a mely embereklakta vidéken keresztül folyik. A folyása
olyan rohamos, hogy a déli szibiriai folyók között a legkésőbben
fagy be és akkor is csak rövid időre — három hónapra. A két
partján olyan élénk a közlekedés, mint némely világváros folyójá-
nak a rakpartján. Mongolok, tatárok, burjátok meg a keletszibiriai
törzsek egész sorozata van képviselve abban a tömegben, a mely
a partokat ellepi.

Irkutszk szintén egyike azon városoknak, a melyeket „Petit
Paris"-nak neveznek. Szibiria hivatalnokai és katonatisztjei vágyuk
netovábbját érik el, ha Irkutszkba vezényeltetnek. Hogyne, mikor
Irkutszk a mulatságok és gyönyörűségek székhelye. A Bolsháján
megkapható mindaz, a mit Szibiriában fényűzés, a kényelemszere-
tet, a vagyoni jólét megkövetelhet. Előkelő üzletek, díszes szalonok,
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ékszerészüzletek vannak rajta. A Bolshája délelőtt élénk az üzleti
forgalomtól, estefelé pedig a sétálók tömegétől. A bolshájai korzó
éppen olyan köteles valami Irkutszkban, mint Budapesten a Kossuth
Lajos-utczai meg a Koronaherczeg-utczai korzó. De csak esti 8-ig
tart az élet. Nyolczkor bezárják az üzleteket, a sétálók hazamennek.
Az ívlámpákat kioltják és Irkutszk kihal. Este nem jár az utczán
senki, csak a kinek „muszáj". Télen van a „nagy idény", a mikor
ugyanis megnyílik a nagy „Császári Opera", az ethnográflai múzeum
szomszédságában álló szép épület.

Az Opera azonban rendesen zárva van: nincsenek énekesek.
Csak a téli hónapokban van „szezon". A többi hónapokban olcsóbb

A BALSAJA ULICA. IRKUTSZKBAN.

művészettel is megelégszenek az irkutszki társadalomban. Ez az
olcsóbb művészet pedig néha igazán nagyon „olcsó", nagyon
alantas. így például ottlétem alatt igen nagy „attrakczió" volt a
Kommertcseszkoje Podvorje hotelben működő női zenekar. Mint-
egy 8—10 fiatal nőből állott a „művészi gárda". A művésznők
azonban — réztrombitát fújtak: bombardont, pisztont és „waldhornt".
Irkutszk előkelősége — polgári és katonai — azonban tömegesen
látogatta a művésznők előadását, a mely abból állott, hogy egy
estén 10 — 15 rövid marsot fújtak czudarul és rémségesen. Polkáig
már nem ment a művészetük. A terem, a melyben játszottak, művé-
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szileg van dekorálva: zöld selyemkárpit, czéklapiros szegélylyel és
igen sok aranynyal díszítve. A pinczérek frakkot viselnek; néme-
lyiknek azonban a frakk gallérja igen gyanús módon volt gombos-
tűvel összetűzve. Némi rosszakarattal azt lehetett volna hinni, hogy
a frakk alatt — nincs ing.

A közönség túlnyomóan katonatisztekből áll, a kik körülbelül
úgy érzik magukat Irkutszkban, mint nálunk az a katonatiszt, a
kit a Bocche di Cattaroi Perastoból áthelyeznek Wienbe. A katona-
tisztek ténykedésének már felületes szemlélése érthetővé teszi a
legutolsó háborúban tapasztalt eredményt. Valóban könnyelmű,
felületes, megbízhatatlan katonának látszik a legtöbb. A „szalon-
ban" akárhány tiszt ült, a kinek az arcza nem volt borotválva, a
csizmája térdig sáros volt, a sarkantyúja rozsdás; a kardszíja
csomóra volt kötve, a hol elszakadt; a körme ágya fekete volt.
Ellenben üvegszámra itták a méregdrága likőröket és öt-hat fogá-
sos vacsorákat rendeltek. Viselkedésük lármás, zajos, túleleven és
semmiképpen sem hasonlítható a mi elite külsejű, elegáns modorú
és gentleman módon viselkedő katonatisztjeinkhez.

Ez . nem csupán az Irkutszkban állomásozó tisztekre vonat-
kozik, hanem a katonatiszti átlagra, a kikkel a néhány hétig
tartó hosszú utazás alkalmával érintkeztünk. A katonatisztekéhez
hasonló viszony uralkodik a hivatalnoki karban is. A megbízható-
ság a legkevésbbé kifejlett jellemvonása az orosz-szibiriai hivatal-
noki karnak. Hogy milyen képtelen, csaknem hihetetlen esetek
fordultak elő például az orosz-japáni háború alatt, arra igen ekkla-
táns példa a velünk utazott — és már többször említett — nagyvál-
lalkozó esete, a melynek az irkutszki törvényszék előtti tárgyalása
czéljából utazott most Irkutszkba. Említett vállalkozó dokkokat
épített, élelmet és hadifelszerelést szállított az orosz kincstár szá-
mára. A háború folyamán többek közt huszonhárom vaggont kitevő
árút szállíttatott Moszkvából Khárbinba. A szállítmányt csupa érté-
kes portéka tette ki: nyergek, lófelszerelés, konzervek, palaczk-
bor a tisztikar számára, stb. A különvonat baj nélkül érkezett meg
Khudoelánszkája állomásra, Irkutszk közelében és innen baj nélkül
indult tovább. De Zima állomásra, néhány állomással Irkutszk
előtt, már nem érkezett meg. A vonat elveszett mozdonyostól
huszonhárom kocsijával, árúval egyetemben. A mozdonyvezető
állítása szerint ő a Khudoelánszkája és Zima közötti Tulun állo-
máson kötelességszerűleg és előírás szerint bement jelentkezni a
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tuluni állomásfőnökhöz; mire kijött, hogy a mozdonyára szálljon,
a vonatnak hűlt helyét latálta. 'A háború alatt számtalanszor for-
dult elő, hogy egy vagy két, árúval terhelt vaggon eltűnt, elveszett. Ez
nem volt nehéz, mert ha a vonatvezető jelentésére a vonatnak valamelyik
kocsijáról kitűnt, hogy az megsérült, azt leakasztották a vonatról,
átterelték egy melléksínpárra és az állomáson hagyták. Ott aztán
átfestették; ha barna volt, sárgára, ha sárga volt barnára; új szá-
mokat festettek reá, az árút pedig elhordták. Egy-két vaggonnal
ez könnyű volt. Állítólag el is tűnt a háború éve alatt ilyen módon
kétezer (!) vaggon. De hogy egy egész vonat eltűnjön mozdonyos-
tól, személyzetestül, az még orosz felfogás szerint is óriásilag feltűnő

IRKOTSZK FŐTEMPLOMA.

dolog volt. Valószínűleg úgy történt az eltüntetés, hogy a moz-
donyt bevitték az irkutszki gépgyárba, a hol mint újonnan épültet
mutatták ki; a vaggonokat átfestették, átszámozták, a portékán
pedig megosztoztak. És a vizsgálat semmit sem tudott, helyeseb-
ben : nem akart többet kinyomozni; a vonat úgy eltűnt, mint a
buborék. Hihetetlenül hangzott ugyan a dolog, de autentikussá
tette az a még hihetetlenebb körülmény, hogy az orosz hadügyi
minisztérium bepörölte, sőt kártérítésre ítélte a szállítót, mert a
rendelt árút nem szállította be Khárbinba a rendes időre. Ezen ügy
felebbezési tárgyalására utazott velünk a vállalkozó.
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A legközelebbi vonattal folytattam az utat, most már igazán
— haza. A tizenegy napig tartó út Irkutszktól Moszkváig kissé
hosszadalmasnak, lassúnak és terhesnek tűnt fel. Bántott a — hon-
vágy; nagyon kívánkoztam haza, Budapestre, a családom körébe.
A honvágy pedig furcsa betegség: minél tovább tart, annál inten-
zivusabb és minél inkább közeledik az ember a czéljához, annál
türelmetlenebb. A vonat sem volt ezúttal olyan kényelmes és kel-
lemes, mint a kelet-khinai vasút luxus-vonatja. Ez csak „korona-
vonat" volt. Gyorsaságra nézve hasonló a másikhoz, de nem olyan
kényelmes. Ezúttal is egyedül maradtam a négy személynek való
elsőosztályú kocsiban. Temérdek érdekes feljegyezni való akadt a
hosszú úton; a kimerülni kezdő figyelmet mindannyiszor felrázta
egy-egy újabb érdekes mozzanat vagy gyönyörű látnivaló. Válto-
zatosság azonban hasonlítlanul kevesebb van Szibirián végig,
mint Mandzsúrián. A tizenegy napból négy napot állandóan
végtelen lapályokon, síkságokon töltöttünk. Két nap egymásután
nem láttunk egyetlen halmot, egyetlen bokrot, egyetlen embert a
vasút mentén. Helyenkint száz meg száz versztet ment a vonat
anélkül, hogy a legcsekélyebb görbületet tette volna jobbra vagy
balra.

A reá következő négy napon pedig végtelen erdőn haladtunk
át. Belejutottunk Szibiriának őserdőibe, a melyek ezer meg ezer
négyzetversztre terjednek minden megszakítás nélkül. Négy napon
át nem láttunk egyebet, mint fát, fát és fát. A botanikusnak való-
színűleg óriási gyönyörűséget okozott volna ez a gyönyörű, buja
növényzet a száz- meg százféle érdekes fajával. Veres jávorfák,
ezüst nyírfák, fenyők és tölgyek, mohák, moszatok, tarka virágok
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mindenféle árnyalata vonult el előttünk. De négy napon keresztül
minden megszakítás nélkül ugyanaz a kép, idővel igen egyhan-
gúvá vált.

Helyenkint a vonat nyilt pályán állott meg, illetőleg a síkság
vagy az erdő közepén. Mi, utasok, ilyenkor leszállottunk vagy a
séta kedvéért, vagy hogy virágot szedjünk. Ilyenkor néha elkaczér-
kodtam avval a gondolattal: mi lenne, ha én most a vonattól
eltávolodnám, a vonat időközben elindulna és én itt maradnék
ebben a rettenetes magányban, a síkságon vagy az őserdőben ?
Milyen kellemes érzés volt ilyenkor hamar felszállni a vonatra, a
tágas fülkébe vagy a barátságos buffetbe, a kedves társaságba!

ŐRÁLLOMÁS A SZIBIRIAI VASÚT MENTÉN. (NYUGOT SZÍBIRIA.)

A mi az útnak ezen a részén leginkább imponál és a mi a
figyelmet leginkább lebilincselte, az a sok hatalmas folyó volt.
Valóságos folyamóriás volt az Oka, a melyen Zimánál keltünk
át; az la Tulánál, a Csunna Nishni-Udinszknál; a Birjusza Báj-
rondokánál; a kolosszális Jeniszei Krásznojárszk mellett, a Csulim
Acsinszknál; a Tom Bolomosnájánál; az Ob Kolcsenyovonál; a
szintén óriás Irtis Omszknál; az Isim Petropávlovszknál; a Tobol
Kurgánnál és a Volga Bátrákinál.

Némelyik folyó kiáradt; a rajtok átvezető híd magas, impo-
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záns építmény; a hídfőnél erős katonai fedezet. Ezek minde-
nütt imponálóak voltak; végig az egész úton. Csak az indóházak
jelentéktelenek. Némelyik nagyforgalmú góczponton, a vonatok
száma meg a személy- és árúforgalom után ítélve, az ember hatal-
mas, nagy indóházat remél. A mit pedig talál, az igen jelentékte-

VASÚT A „TANIGÁ"-BAN. (SZIBIRIAI ERDŐ.)

len épület, a melynél a mi harmadrendű állomásaink indóháza is
különb. Csaknem minden nagyobb szabású állomáson izgalmas és
nyugtalan volt az élet. Sok városban zavargások és lázadások vol-
tak, így például Kánszkban a vonatfőnök tudtunkra adta, hogy
Krásznojárszkban ismét nagy katonalázadás van; a várost gyuj-
togatják és rabolják; az indóház ég, stb. Á vonat minden körül-
mények között azonban indul; a ki akar, az maradjon Kánszkban.
A hír lesújtólag hatott. Akadtak is többen, a kik Kánszkban marad-
tak. Mi, többiek, „ostromállapotba" helyeztük magunkat. Elhatá-
tároztatott, hogy — az amerikai megtámadott vonatok utasainak
módjára — közös terembe, a buffetbe gyülekezünk, hogy együttes
erővel érvényesebben védhessük magunkat, a míg a vonat — meg-
állás nélkül — átrobog a Krásznojárszki állomáson. .A mire oda-
érkeztünk, kiderült, hogy a lázadást már leverték, a pályaudvaron
pedig csak a raktárakat gyújtották fel.
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Érdekes kis állomás akadt utunkba Nishni-Udinszk és Ilinszkája
között. Az állomás ugyan csak VII. rendű kis megállóhely volt;
de érdekessé tette a mögötte elterülő helység, illetőleg annak a
neve. Úgy hívták: „Ungerka", a mi szórói-szóra azt jelenti:
Magyarka. Furcsa teremtmény a hazájától igen távol utazó ember.
A legparányibb valami, a mi az otthonára emlékezteti, képes meg-
dobogtatni a szívét. A VII. rendű állomás, a milyen talán még
vagy 600—700 van a szibiriai vasúton, nekem egyike volt a leg-
rokonszenvesebbnek. Hogyne: Magyarka!

Az állomásokon mindenütt tipikus orosz élet folyik, szibiriai
jelleggel. A legmesszebbmenő szabadalom uralkodik a pályaudva-
rokon. A pályaudvar helyenként a helység közepén fekszik; utczák
jobbra és balra. Sehol kerítés, gát vagy tilalom. A falu vagy város

ÉG A „TAIGA"

népsége szabadon jár-kél a pályatesten; a gyerekek ott labdáznak,
kis lánykák tejet árulnak üvegben, öregasszonyok gyümölcsöt,
lepényt; kutyák, disznók és más háziállatok átjárnak a pályán; az
utasok pedig az álló kocsik alatt mászkálnak keresztül. A hol
katona-vonatok várakoztak, ott a zenekar beállt két sínpár közé
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és fújta az érdekesen hangzó orosz marsokat meg a melanko-
likus gyönyörű orosz nótákat, a legénység pedig tánczra perdült.
A katonazenekar tagjai típusai az orosz parasztnak; vastag-
képű, zömökvállú erős legények; az uniformisuk — valamint az
egész orosz katonaság — emlékeztet a mi „szabadságolt állo-
mányú" parasztlegény katonáinkra; t. i. durva szövésű, hosszú
inget viselnek, a mely szabadon lóg le a nadrág fölé és alacsony
kucsmát viselnek. Ámbár felhőkben száll a nagy por, azért az ő
csizmájuk térdig sáros. Az orosz katona csizmája mindig sáros.

KRASZNOJÁRSZK ÁLLOMÁSA A JENISZEI MELLETT.

A katonabanda trombitája egytől-egyig rozsdás, piszkos, behorpadt;
a karmesterük éppen olyan parasztképű, hosszú inges legény, mint
a többi. Míg a banda játszott, a két sínpáron tologatták a vona-
tokat, vagy bejött néhány vonat. A ,,banda" azonban egyetlen
perezre nem zavartatta magát.

A személyforgalom ugyanis igen nagy a vonalakon. Némely
napon — a katonai vonatoktól eltekintve — 10—12 vonattal talál-
koztunk. A legtöbbje kivándorlókat viszen Oroszországból Kelet-
Szibiriába, vagy hoz Ketet-Szibiriából haza Oroszországba. Sehol
sem érzik jól magokat. Meg is látszik rajtuk. Végtelen nyomor,
nélkülözés rí le róluk. A magukkal czipelt holmik a legalsóbbrendű
proletár osztály holmijai. Heteket töltenek a vasúton, a míg czél-
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jukhoz érnek, mert a vonatjuk még lassabban jár, mint a katona-
vonatok, holott azoknak is 6—7 hét kell, a míg Vladiovsztokból
Moszkvába érnek. Az ilyen vonatoknak a kocsijai a piszoknak,
szennynek 'és bűznek a megtestesülései. Csupa III., IV. és még
alsóbb rendű kocsikból áll a vonat.

A III. osztályú kocsikban padok vannak; a IV. osztályban
már csak deszkák; a „36 embernek" szóló kocsikban pedig éppen-
séggel semmi. Tíz-tizenkét család utazik az ilyen kocsiban; van
3—4 takaréktűzhelyük, deszkákból egy-két emeletet csinálnak ön-

ATCSINSZK LÁTKÉPE.

maguk és abban az odúban utaznak az Urál-hegytől a Khinghán-
hegyig. Érdekes alakok a III. osztályú kocsik közönsége. Márinszk-
ban például — baj történvén a pályán, hosszabb ideig tartózkod-
tunk az állomáson — végignéztem egy ilyen „vegyes" vonatnak a
kocsijain. A III. osztályú kocsiban ült a jobb elem: egy fekete
fátyolos, csipkés keztyűs, idősebb dáma, kalappal a fején. Az asz-
szonyság hámozatlan nyers ugorkát falatozott reggel 8 órakor és
teát ivott hozzá. Mellette sápadt, sovány pópa ült, rongyos ruhában,
rongyos csizmában; szemben velük két szibiriai parasztlány, piros
festékkel vastagon bekent arczczal. Városiasán czifra ruhájukon
meglátszott, hogy szibiriai korcsmák „attractiói".

Egynéhány „szabadságolt állományú" altiszt; pökhendi, hetyke-
arczú, durva kifejezésű ficzkók. Már korán reggel be voltak rúgva;

71*
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ámbár oroszul nem értek, de a hangjukon megéreztem, hogy igen
durva, trágár dolgokat beszélhetnek. A szegény, sáppadt pópa szé-
gyenkezve nézett miattuk az ugorkás-fátyolos dámára.

Csaknem megható benyomást tettek reám a fegyenczszállító
vonatok. Mintegy tíz-tizenöt ilyen vonattal találkoztunk, azaz időz-
tünk együtt ugyanegy állomáson Irkutszk és az Ural között. —
A fegyenczvonat rendesen tíz-tizenöt kocsiból állott. Az első 5—6
kocsi sűrűn el volt rácsozva; a rács mögött kurtára nyírott, rab-
ruhát viselő alakok. Olyan egyforma arczúak voltak, hogy nem
lehetett megkülönböztetni rajtuk, hogy ki fiatal, ki öreg. A kocsi
két végén szuronyos őrök, persze — kozákok. A hol Szibiriában
valami őrizni való akad, azt mind kozákok őrzik. A katonavonatok
tiszti kocsijának az elején meg a végén álló szuronyos őrök szintén
kozákok voltak. A fegyenczek kocsijai után következő többi kocsi-
ban a rabok hozzátartozói, családtagjai ültek. Az orosz törvények
egyik csodásán humánus intézkedése megengedi a Szibiriába kül-
dött fegyenczeknek, hogy a családjuk elkísérheti őket száműzetésük
helyére. A rabot hetenkint egyszer meglátogathatják és keresményük-
ből juttathatnak valamit a rab keserű életének megkönnyebbítésére.
Reám mindannyiszor igen nagy hatást tett az, a mikor láttam,
hogy a rab felesége felemelte a csecsemőt vagy a kis gyermeket
az elrácsozott ablakig, hogy bemutassa az apjának. A rab apa pedig
a rács hézagai között dugta ki az ujját, hogy megczirogassa kis
gyermekét. Nagyobb felülettel czirogatni a baba arczát már nem volt
módjában a rab apának. A sűrű rácson csak az ujja fért keresztül.

Tájgánál — közel a Tom-folyóhoz — van az Irkutszk és
Cseljábinszk közötti rengeteg úton az egyetlen elágazó állomás.
A vasút többi részén sehol sem indul ki más vasút, sem Észak-
nak, sem Délnek. Tájgáról ugyanis „viczinális" vasút ágazik el
Szibiriának legfontosabb és legnagyobb városához: Tomszkhoz.
Hogy miképpen történhetett meg az a csaknem lehetetlennek látszó
tény, hogy Szibiriának legnagyobb városát mellőzték, azaz, hogy
a vasutat nem vezették mellette el, hanem tőle mintegy 150 versztnyi
távolságban délre, holott Tomszknál sokkal jelentéktelenebb állo-
mások miatt a vasúttal nagy kerülőket tettek, csupán azon okból,
hogy az illető várost bevonják a fővonal forgalmába, arról a követ-
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kező hír kering. A nagy vasút tervezésekor a tervezéssel meg-
bízott mérnökök Tomszk város közönségétől kereken egy millió
rubel jutalmat követeltek, hogy városuk mellett vezessék el a
vasutat. — A tomszkiak azonban kereken megtagadták a zsaro-
landó összeg megfizetését, hivatkozván arra, hogy hiszen Tomszk
éppen úgy az építendő vasút vonalába esik, mint akár Kánszk,
Krásznojárszk, Átcsinszk tőlük keletre, vagy akár Káinszk, Omszk,
vagy Kurgán, tőlük nyugotra „Tomszk — a tomszkiak véleménye
szerint — mindenesetre beleesik a természetes vonalba; ergo: az
egymillió rubelt nem fizetik." A mérnökök pedig — papiroson —
kimutatták, hogy Tomszk megközelítése a vonattal csak rendkívüli

A MOSZKOVSZKY-UTCZA PENZÁBAN.

költségek és igen hosszadalmas munkálatok árán érhető el, tehát
tőle 150 versztnyire délre kell építeni a vasutat. Úgy is építették.
És ennélfogva a nagy vasút úgy kikerüli Tomszkot, mintha —
aránylag — a budapest—kolozsvári vonalon a vasút Nagyváradot
igen nagy ívvel kerülné ki. — Később aztán Tájgából építettek
Tomszkba viczinális vasutat, a melyen négy óráig tart az út. Ennél-
fogva Tájga, az egykori szibiriai falu rohamosan „góczponttá"
fejlődött. Az állomás jelentőségét emeli az indóház közelében fekvő
templom, „Krétai szent András" temploma. A vonatok közönsége
nekünk — nem oroszoknak — csodálatos magaviseletet tanúsí-
tott mindazon állomásokon, a melyeken templom vagy csak kis
kápolna állott, sőt ha csak egy mécsessel díszített szentkép volt kifüg-
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gesztve. A vonaton ugyanis éppenséggel nem valami tartózkodó és
erkölcsös — kegyeletes magaviseletet tanúsítottak az utasok.
A társalgásuk ritkán folyt valami épületes tárgy körül, sőt a „czi-
nizmus" meg a frivolitás volt annak a nagyobbik része; üveg-
számra fogyott a vodka meg a krimi bor; az ismerkedések — a
„bensőbb ismerkedések" — igen gyakran köttettek; a „viszonyok"
meglepő gyorsasággal jöttek létre. A magasabb rangú katonatisztek
éppenséggel nem gőgösen viselkedtek a vonaton utazó polgárnőkkel
szemben, valamint a férfikiséret nélkül utazó „kincstári hölgyek''
is igen megközelíthető modort tanúsítottak az előnyösebb külsejű
„czivil-urakkal" szemben. A társadalmi élet tehát igen vidám, igen
eleven volt a vonaton, a míg a végtelen rónaságokon, vagy a ren-
geteg őserdőkön haladtunk keresztül. A mint azonban az állomásra
beérkeztünk és az utasok az ablakból kápolnát vagy oltárt pillán-

^

OMSZK LÁTKÉPE AZ ÁLLOMÁSRÓL.

tottak meg annak udvarán, rohantak le a lépcsőkön, egyenesen a
kápolnába. Térdre borulva és homlokukkal érintve az oltár lépcső-
jét, legmélyebb alázattal és áhítattal végezték el egy vagy két
perczig tartó imádkozásukat. A férfiak nem borultak térdre, de
kilenczszer vetettek keresztet és aztán elégedetten és nyugodtan
tértek vissza a vonatra. És aztán folyt tovább a vidám élet.
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A Tom meg az Ob-folyók között végtelenül unalmas a vidék.
Egy egész napon át haladtunk fiatal erdőn végig, másnap pedig a
Tom meg az Ob vízválasztójára jutva, hirtelen megszépül a vidék.
Az erdőkből ugyan nem jutottunk ki, de a szép formájú halmok,
a vasút tekervényes útja, nagy változatosság az eddigi végtelen
egyhangúság után.

Kurgán volt az utolsó nagyobb állomás Szibiriában, azaz
Ázsiában. Minél mélyebben hatoltunk előre a tobolszki kormány-
zóság földjén, annál inkább közeledtünk — Európához. Szirjánka
csak ötödrangú, apró kis állomás, a melynek a helységében talán
csak száz ember él, a közvetlenül utána következő állomás: Jur-
gámish is csak ötödrangú, de a két állomás között nagy változáson
megyünk keresztül: Szirjánkánál ugyanis elhagyjuk — Ázsiát,
Jurgámishnál pedig — Európában vagyunk! Ez ugyan igen jelen-
téktelen eseménynek látszik így a papiroson, de a Föld körül utazó

. ' ' ' • ' U R A L V Á R O S L Á T K É P E .

ember lelkében valóságos kis háborúságot idéz elő. (Csak tessék
megpróbálni.)

Cseljábinszk már Európa! Igaz, hogy még 2451 versztre vagyunk
St.-Petefburgtól, de viszont 7112 versztre — Vladivosztoktól! A tizen-
egy napra tervezett útból — Moszkváig — pedig ledaráltunk kilenczet.
Cseljábinszknál ismét nagy elágazás a fővonalról. A szárnyvonal Észak-
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nak vezet Jekáterinburg felé, a honnan a vasút ismét kétfelé ágazik el.
A keleti ág Tiumen felé vezet, a melynek meghosszabbítása Tobolszk
felé már tervben van, a másik ág Jekaterinburgból felvezet a magas
Észak felé, Archangelhez.

Valamely baleset következtében, a mely néhány állomással
Cseljábinszk előtt történt egy vonattal, huzamosabb időig veszte-
geltünk a cseljábinszki állomáson. Nagy kedvünk lett volna néhá-
nyunknak az időt felhasználni arra, hogy gyors látogatást tegyünk

OROSZ PARASZTLEÁNY ÜNNEPLŐBEN.

a városban, a mely csak két versztnyire fekszik az indóháztól, de
tekintettel az indulásra kitűzött idő bizonytalanságára, az állomáson
maradtunk, a hol elég mozgalmas és érdekes volt a kép ahhoz,
hogy szórakoztasson bennünket.

Talán ezer ember járt-kelt, nyüzsgött tolongott az aránylag
igen kis állomáson. Tatárok, mongolok, baskírok, oroszok, örmé-
nyek, kozákok, orosz zsidók, részeg katonák, festett arczú és kihi-
vóan viselkedő fiatal nők, fontoskodó hivatalnokok, hetykélkedő
katonatisztek leírhatatlan mozgalmas képet nyújtottak. A rongyos
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ruházatú és bárgyú arczú parasztok tágra nyitott szemekkel bámul-
ták a vonatot, az idegen embereket, a czifra dámákat, a zsandárok
pedig puskatussal meg ököllel nyitottak utat a tömegben felmerülő
katonatiszteknek meg hivatalnokoknak. A közben véletlenül nyakon
csípett tolvaj körül hamarjában sűrű embertömeg gyűlt össze.
Olyan érdeklődést tanúsítottak az esemény iránt, mintha valami
egészen új és szokatlan dolog történt volna, pedig jóformán nem
állottunk egyetlen nagyobb állomáson anélkül, hogy a vonat körül
ólálkodó tolvajok közül egyet rajta ne csíptek volna. Az ilyenkor
tanúsított eljárás egész valóságában mutatta az orosz közigazgatás
egynémely vonásának brutalitását. A rajtacsípett tolvajt, a ki
valamelyik nyitva felejtett kupéból lopott ki egy bőröndöt vagy
ruhadarabot, a rendőrök vagy a zsandárok irgalmatlan püföléssel
meg puska-agygyal való brutális döngetés közben vitték be az
állomásfőnökhöz, vagy az állomás közelében levő börtönbe.

A cseljábinszki állomást különösen azon körülmény teszi
élénkké, hogy gyülekező helye azoknak a kivándorlóknak, a kik
az Ural hegység túlsó oldalán, Szibiriában akarnak szerencsét pró-
bálni. Majdnem ugyanazt a szerepet játszsza Cseljábinszk a szibiriai
kivándorlók életében, mint a milyen szerepet az Ellis-Islandi vizs-
gáló telep az amerikai kivándorlók életében játszik. Mintegy harmincz
sínpár van az állomáson; a vonatok és mozdonyok olyan mozgal-
masan járnak-kelnek, mintha csaknem valamennyi vágány le volna
foglalva valamilyen rendeltetésű vonat által. A temérdek teherkocsi
beláthatlan hosszú sorokban áll; két három katonavonat áll egymás
mellett, párhuzamosan. Az egyik vonat „szabad" katonákat szállít;
a katonák lármásak, zajosak és nagyon vígan vannak. A pálinkás
palaczk kézről-kézre jár; minden kupéban egy-két balalajkás muzsi-
kál, a mely zenére a félrecsapott sapkás, izzadt arczú — különben
igen durva kifejezésű — hadfiak olyan buzgón járják a szenvedé-
lyes ütemű orosz tánczot, mintha nem is léteznék a világon —
japáni hadsereg vagy orosz kancsuka. A másik kettő azonban
nagyon szomorú vonat. Az egyik— mintegy 15 kocsiban — csupa
őrülteket szállít, az orosz-japáni háború rettenetes izgalmainak és-

nélkülözéseinek szomorú áldozatait, a másik — mintegy 20 kocsiból
álló vonat — pedig katonafegyenczeket visz. A fegyenczv-onatok
ugyanolyan berendezésűek, mint a polgári fegyenczek vonata, csak
a kocsiban felállított őrség nagyobb számú. Az egyik vonat, a mely
közvetlen mögöttünk áll, hazatérő kivándorlókat szállít, tehát „vissza-

Dr. Gáspár F.: A föld körül. V. 72
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vándorlókat," a kik csaknem éppen olyan számosak, mint a kiván-
dorlók. Szibiria azon vidékei, a melyeken a kivándorlók szeren-
csét próbálnak, a legritkább esetben válnak be. A föld még nincs
eléggé megmívelve, a lakott helyek közötti távolságok rengeteg
nagyok, a legszükségesebb házi szükségletek, gazdasági eszközök
nem kaphatók, vagy ha igen, hát csak igen magas áron; a termelt
gabonát vagy a tenyésztett állatot roppant messzire kell szállítania,
a míg vevő akad; az utak pedig rettenetesek. Vagy feneketlen sár,
vagy a hídtalan kiáradt folyó vagy a nagy szárazság legyőzhetlen
akadály a szállításban. És a mi a boldogulásban a legnagyobb

SZTRATAUSZT LÁTKÉPE, i

akadály, az a — hivatalnoki kar, a melylyel a kivándorló érintke-
zésbe jut. A hivatalnokok a legszívtelenebb és legzsarnokabb módon
aknázzák és szivattyúzzák ki a szegény, nyomorult kivándorlót.
„A czár keze ugyan nagyon hosszú", hanem azért Blagovjecsensz-
kig, Sztretenszkig meg Khábárovszkig még sem ér el. A hol pedig
ellopják a vágányról a vasúti kocsit, kilopják a katona feje alól
a pokróczot és a csatahajó kazánja alól a szenet, gondolható,
hogy miképpen bánnak el ott a gyámoltalan paraszttal. Ezért térnek
tehát vissza az elhagyott kunyhóhoz vagy kapához már az első egy-
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két évi kísérlet után; persze most még szegényebben és még nyo-
morultabb állapotban.

Azonban templom van a vonatjukon. Aminthogy igen sok
olyan vonat jár a Volga meg a Bajkál-tó között, a melyhez tem-
plom-vaggon van csatolva. Az egész kocsi egyetlen templomcsar-
nokká van alakítva; van benne oltár, temérdek szentkép, néhány
olajmécses meg számos égő gyertya; karvastag s egy méter
hosszú gyertya. A templom egész nap teli van hívőkkel; útközben
éppen úgy mint az állomásokon. A templomban ájtatoskodó férfiak
és nők bámulatra méltó szorgalmat fejtenek ki; órákon át térde-

ZLATOUSZT. (ll. SÁNDOR KÁPOLNÁJA AZ ELŐTÉRBEN.)

pelnek a mécsesek előtt és hajlongnak, a legmélyebb alázattal hom-
lokukkal érintvén a földet — valamely gyertyatartó előtt.

Az állomás buffetje is tömve és zsúfolva van. Ember ember
hátán tolong; az asztalok dúsan meg vannak rakva a számos étel-
lel meg itallal. A sódara meg pálinkásfiaskók között sok-karú,
monstruózus rézgyertyatartók, égő gyertyákkal; a falakon a czári
pár arczképe, sok szentkép és néhány égő mécses. A zaj és
tolongás elviselhetetlen, a bűz pedig valóban rettenetes.

Pedig ez az átlagos és a leggyakrabban látott kép az orosz
és a szibíriai nagyobb állomások valamennyiében.

Mijászkii állomásnál még egy mozdonyt kötöttek a vonat
72*
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elé és pöfékelve haladtunk fel a nem túlságos meredek Urálon.
A kopár sziklák, a melyek a vasutat két oldalról szegélyezik, élesen
ütnek el az Uralnak különben elég dúsan benőtt halmaitól.

Aranyföldek közelében halad a vonat, a mint elhagytuk Csel-
jábinszket. Mijászkii állomás a góczpontja a környéken szétszórt

RÉSZLET ZLÁTOUSZTBÓL. (AZ UREKGA NEGYED.)

aranyföldeknek. Urshumka állomás közelében magas kőpirámis áll:
a határkő a két földrész közötti „Ázsia" áll az egyik oldalán, „Európa"
a másikon, persze orosz betűkkel. Urshumka után magas híd követ-
kezik ; a Tesszán haladunk keresztül és megpillantjuk az Ural kima-
gasló orma közötti Koshutúrt,' meg Urengát és aztán felkapaszko-
dunk az Ural hegység erdőkkel dúsan benőtt keleti lejtőjén.

Zlátouszt és Ufa között csaknem folytonosan a Ural hegység
nyúlványai között haladunk. A rengeteg hegyláncz, a mely 2500
kilométer hosszúságban nyúlik az északi Kari tengertől az Arái
tóig, nem részesült abban a méltánylásban, a melyet különben meg-
érdemelne. Hasonlítlanul több érdekességet és gyönyörűséget muta-
tott volna annak az utasnak, a ki utazása elején halad rajta végig,
mint annak, a kit utazása végén ellenállhatatlan erővel vonz haza
a — honvágy.

Különösen szép és érdekes úgy szcenikus, mint műszaki
szempontból az Ural vasútnak Áshá és Csebárkul közötti részlete.
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Némely tekintetben emlékeztet a Bajkál-tó körüli vasútra. Sziklás
szakadékok, zúgó hegyi patakok fölött meg szédületes mély völ-
gyek szélén vezet a vasút, azoknak hol a jobb, hol a bal partján.
A rendkívül komplikált műszaki alkotásokra — viaduktokra, hidakra,
magas töltésekre — való tekintetből a vonat nagyon lassan halad
előre. Ennélfogva nekünk, utasoknak bőségesen nyílik alkalmunk
gyönyörködni abban a felséges panorámában, a mely előttünk elvonul.

Zlátousztban meg Ufában is két-három órát vesztegelt a vonatunk.
Miután biztosítottuk magunkat, a vasútfőnök biztatása és ígérete
által, hogy a vonat nem hagy itt bennünket, gyors kirándu-
lást tettünk mindkét városba, kissé körültekinteni. Derék ficzkók
ezek a muszka iszvosztcsikok; fél rubel borravaló jutalomért, sze-
mélyenkint, vágtatva hajtottak végig az utczákon, már a hol az
arasznyi mély sár megengedte. Mindkét esetben kár volt a siet-
ségért; a vonat még egy egész órát töltött az állomáson. Pedig
mennyi érdekes látnivaló volt.ezekben az uráltövi városokban.

SZIKLAÁTVÁGÁS ÁRBÁKHÁRINÁL.

Számáránál elértük a hatalmas Volgát, a mely méltóságteljesen,
csaknem „ünnepélyes komolysággal" hömpölygőtt széles medrében.
Egy kis ideig a part közelében halad a vonat, aztán elhagyja, de
egy-két óra múlva hirtelen ismét előttünk terem. Itt követi el ugyanis
a Volga azt a nagy kanyarulatot, a melyet „Szamárszkája luká"-
nak ismerünk és a melynek megcsinálására a Zseguljevi meg a
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Szokoljevi hegyek kényszerítik. A rajta átvezető „II. Sándor" híd
hatalmas; csaknem grandiózusnak mondható. Talán a legszebb és
legimponálóbb alkotás, a melyet a Bajkál körüli vasút óta láttunk.

Tizenhárom hatalmas kőpilléren nyugszik a majdnem másfél
kilométer hosszú mesteri vasmű és nyolcz perczig tart, a míg
végighalad rajta a vonat. Igaz, hogy kíméletes lassúsággal haladunk,
a mint különben is a legmesszebbmenő gonddal őrzik a hidat mind-
két főnél. Gyönyörű látvány tárul elénk a magas hídról. A rengeteg

A VOLGA HÍDJA.

folyón — a Volga 3570 km. hosszú, a vízterülete pedig kereken
1.500,000 négyzetkilométer — méreteivel arányos nagyságú és
számú tutajokat úsztatnak lefelé. Annyi tutajt kötnek össze és
olyan széleseket, hogy helyenként apró szigeteknek látszanak. Jel-
lemzetes adat a Volgán lezajló közlekedésre, hogy évenként átlag
40 ezer gőzös és 80 ezer tutaj jár rajta és a mellékfolyóin, a
melyek együtt kereken 7 millió pud teherrel vannak megrakva. (Egy
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pud annyi, mint 16-3 kgrm.) Hogy mekkora lehet a hajóközlekedés
a Volgán, abból is sejthettük, hogy azalatt a pár perez alatt, a míg a
hidon áthaladtunk, két gőzöst láttunk egymással szembe tartó irány-
ban. Óriási, nagy gőzösök voltak, csaknem tökéletesen azon módra
építve, a milyen gőzösök az Észak-Amerikai-Canadai nagy tavakon
járnak. Háromemeletes kolosszusok voltak, óriási fedélzettel és néhány
száz apró, kerek ablaknyílással az oldalaikon. A hajók a Moszkvától
északra fekvő Tverből indulnak ki és lemennek Asztrakhanig, a
Káspi tengerig. A milyen vegyes a Volgán szállított teherárú, olyan
vegyes az a közönség is, a mely a Volgán jár. Talán az egész

ST. PETERBURGI KOCSIS.

nyugot-szibiriai rengeteg területen nem lakik annyiféle nemzetiség,
mint a mennyi az Urálhegy meg a Volga és a Volga 185 mellék-
folyójának a vidékei között fekvő területen él: oroszok, báskirok,
mordvinák, kalmükök, kirgizek, csuvaszok, cseremizek, mestcserjákok.

A híd közelében a partokon óriási raktárak állanak naftával és
petróleummal megtöltve. Különösen a petróleumnak nagy a kelen-
dősége, mert nem csak a Volgán járó hajókat fűtik petróleummal,
hanem a vonatok mozdonyait is Moszkvától körülbelül Nyugot-
Szibiria határáig. A mi vonatunk mozdonyait körülbelül Omszknál
kezdették petróleummal fűteni, a mely tényt már az első ebédnél
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megéreztük. Tudniillik igen erős petroleumszaga volt minden étel-
nek és italnak. Petroleumszaga volt a frissen forrázott teának éppen
úgy, mint a meghámozott gyümölcsnek. Nem a tea volt a hibás,
sem az alma, hanem a — bajuszunk, az orrunk meg az ajkunk.
A petroleum füstje ugyanis lerakodott a nyákhártyáinkra és ettől
volt petroleumszaga mindennek. Később bőséges mosakodással az
étkezések előtt védekeztünk az igen kellemetlen állapot ellen. •/• •

$51 JP- i-̂ sl i lp' j f l
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A KREMLIN MOSZKVÁBAN. ,

A hídról letérve, a vonat még betartja a lassú menetet. Egy
darabig ugyanis még a Volga jobbpartján haladunk, a mely rend-
kívül magasan emelkedik a Volga fölött. A folyam éppen ezen a
helyen nagyot kanyarodik, a part tehát mélyen alá van vágva. Mi
utasok, csaknem bámulatosnak — sőt félelmetesnek — tartottuk,
hogy a vonatunk éppen ezen a mélyen aláásott részen halad keresz-
tül. Nem nagyon szívesen vettük volna, ha éppen ezekben a per-
ezekben történt volna meg az, a minek — a mi laikus felfogásunk
szerint — okvetlenül be kell egykoron következni; tudniillik, hogy
beszakad a föld a vonat alatt. Kellemetlen inczidens lett volna azért
is, mert ma éppen a tizedik napot töltöttük a vonaton egyhuzam-
ban, a mikor Irkutszkban a vonatra szálltunk és utazásunk egyik
„végpontja": Moszkva, már csak 896 versztnyire van ide és csak
1500 versztnyire vagyunk St.-Peterburgtól. Az utazás valóban kez-
dett kissé terhessé válni. Ámbár igen sok szabadságot élveztünk
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a lefolyt tíz nap alatt, azaz szabadon mozoghattunk a kényelmes
kocsik széles folyosóin és útközben is akárhányszor órákon át
sétálhattunk és kocsikázhattunk a közbeeső állomásokon, az indó-
házak legtöbbjén pedig nagyon érdekes népéleti mozzanatoknak
lehettünk tanúi, azért mégis kezdett unalmassá válni a hosszú út.
A vidék, az emberek, a szczeneriák nem voltak többé képesek
érdekeltségünket lebilincselni, a minek határozottan nem a vidék
meg az emberek voltak az okai, hanem a mi túlterhelt és túltelí-
tett felfogási képességünk. A legjobban kiszáradt és igen finoman
szemcsés spongya is csak bizonyos mennyiségű vizet képes magába
felszívni. Ha a telítettség legfőbb fokát elérte, akkor hiába tartjuk
akár mekkora tömeg vízben és akármilyen sokáig: egyetlen cseppet
sem tud többé abból magába szívni.

Nos, körülbelül az ilyen túltelített szivacs további felvételre
képtelen állapotában éreztem én magamat az út néhány utolsó nap-
jában. A lehangoltsághoz hozzájárult a rettenetes forróság is.

A leghűvösebb tartózkodó-helyiség a buffetkocsi volt, de

AZ IZSÁK TEMPLOM ST.-PETERBURGBAW

ebben is hasztalanul zúgott a villamos ventilátor, mert 25° R-on
alul egyszer sem állott a hőmérő higany oszlopa, a mióta az Ural
nyugoti lejtőjéről leereszkedtünk.

Óriási kiterjedésű, gazdag szántóföldek feküsznek a vasút két
oldalán. A végtelen síkságon sűrűn feküsznek egymáshoz közel a
széles kiterjedésű helységek; városok és faluk. Morshánszk volt az
utolsó kiemelkedő mozzanat: búcsúlakomára gyűltünk a buffet-

Dr. Gáspár F . : A föld körül. V. 73



578 . GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

kocsiban azok az utasok, a kik Irkutszk óta utazunk együtt. Mint-
egy húszan lehettünk ilyenek, de voltunk hárman, a kik Vladiovsztok
óta tartottunk ki hűségesen egymás mellett. Persze, mi hárman
voltunk a „veteránok" és mikor vacsoraközben kiderült felőlem,
hogy a Föld körül tett útamnak „az utolsó óráit" élem, én lettem
a „veteránok veteránja" és valósággal ünnepeltek. Nagyon értik a
módját a muszkoviták, hogy kedvesnek és rokonszenvesnek tartsa
őket az ember. Kedélyesek, vidámak, roppant udvariasak és a leg-
nagyobb mértékben gavallérosak. Úgy elhalmoztak figyelmességükkel,
szívességgel és olyan jól tartottak jaltai vörös borral, vodkával meg
— franczia pezsgővel és olyan temérdek teát ittam és úgy szíttam
hozzá a pompás orosz czigarettákat, hogy hirtelenében ismét gyönyö-
rűnek és érdekesnek tartottam az utat.

Míg mi a buffet-kocsiban búcsúáldomást tartottunk, a vonat
majdnem tragikus végű összeütközésen ment át. Morshánszk előtt
ugyanis a Zná folyó hídján készült áthaladni a vonat, a midőn
hirtelen feltartóztatták. Ugyanis egy kivándorló-vonat mozdonya
és első három kocsija közvetlen a hídfőnél kisiklott. A mozdony,
meg a három kocsi szétzúzódott, mintegy harmincz ember meg-
sebesült, tizenhat ember pedig meghalt. „Komolyabb baj azonban
— hála Istennek — nem történt", jelenté nekünk nyugodtan a
vonat-főnök, a morshánszki búcsúlakoma tulajdonképpeni rendezője.
Hat órát vesztegelt a vonat a nyílt pályán, a mely időnek egy
részét arra használtuk fel, hogy gyalog sétáltunk be a néhány
versztnyire fekvő Morshánszkba.

Irkutszk elhagyása után tizenkettedik nap estéjén, Moszkvá-
ban ért véget a „trans-szibiriai vasúti utazás". Tagadhatatlan,
hogy a boldogságnak és a nyugalomnak kellemes érzése fogott
el, a mint leszálltam a vonatról. Elgémberedett lábaim éppen úgy
visszanyerték a ruganyosságukat, mint a kedélyem a frisseségét
és újabb vállalkozási hajlandóságát. Egyszerre tűnt el és múlt
el minden fáradságérzés, kimerültség. Boldoggá tett a tudat, hogy
a grandiózus, nagyszabású út már mögöttem van, a hazaérkezés
meg a családom viszontlátásának gyönyörűsége pedig még előt-
tem áll. . • .

Két napot töltöttem az oroszok „Jeruzsálem"-ében, Moszkvá-
ban és négyet az oroszok ,,Paris"-ában, St.-Peterburgban. Hogy
ezt a hat napot a lehető legkellemesebb viszonyok és körülmé-
nyek között töltöttem, azt nem csupán az emelkedett kedélyhan-
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gulatnak meg a két város elragadó szépségeinek és érdekessé-
geinek köszönhetem, hanem annak is, hogy úgy moszkvai, valamint
a st.-peterburgi főkonzulunk örökre felejthetetlen szivélyességgel
és vendégszeretettel halmoztak el, a míg a ,,territorium"-ukon
tartózkodtam.

Hogy milyen fogékony, só't ' csaknem „szentimentális" han-
gulatban van az az ember, a ki hosszú távollét és viszontagság-
teljes utazások után van éppen hazatérőben, kitűnik abból, hogy
még a határsági „pénzügyőrök" is rokonszenves alakokként tűn-
nek fel, holott az orosz-osztrák határ graniczai őrei — osztrákok.
És milyen bájos, milyen elragadó szép a — magyar határ! És
egyáltalában milyen szép, milyen bájos, milyen gyönyörű ez a
magyar föld! Nem az exaltált kedélyű hazatérő látja a vidéket
annak, hanem a hazatérő magyart a vidék teszi exaltálttá. És mikor
feltűnik a látóhatáron a magyar főváros fölött párává összeverő-
dött levegő, a nagyváros „kipárolgása", aztán feltűnnek az első
házak, a melyek már Budapestnek az „atomjai" és aztán berobog
a vonat a jól ismert indóházba és megpillantja a perronon a
hozzátartozóit, a családját, hát akkor bizony „boldog a magyar".

Ha azt akarja a budapesti ember, hogy elbűvölő szépnek
tartsa Budapestet, hogy „balzsamosan édes" legyen annak a leve-
gője, hogy szépnek, jónak és rokonszenvesnek tartsa benne az
embereket, hogy az aszfaltját olyan elragadónak tartsa, mintha
Ceylon pázsitján sétálna és ha életében egy-két napon át feltét-
lenül boldog akar lenni, akkor menjen el hazulról huzamosabb
időre vagy tegyen egy utat a Föld körül. A mire hazatér, meg
lesz győződve a felől, hogy nincs a világon szebb, gyönyörűbb,
bajosabb, édesebb város, mint ez a sokat szidalmazott, mindig
ócsárolt, mindig lekicsinyített — de azért mindig és mindenkor
rajongva szeretett, szépséges, gyönyörűséges, nagy Budapest.
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Irta: DR. CHOLXOKY JENŐ, egyetemi tanár.

Végig olvastam az egész könyvet, mind a hat kötetet, az első betűtől
az utolsóig. Azt a benyomást keltette bennem, mintha valami kellemes és
világlátott útitárssal együtt körülutaztam volna a Földet, nem valami tudományos
felfedezések, nem világraszóló utikalandok kedvéért, hanem hogy világot lássak,
idegen népeket, más világrészeket s aztán kellemes emlékekkel térjek haza.
Persze, hogy ilyen utazás után nem marad el az a temérdek okulás, a mit
az ember mindjárt el kezd szerezni, a mint kimozdul fatornyos hazájából.

Kedves, felejthetetlen képeket idézett fel emlékezetemben. Mintha hallanám
a hullámok sustorgását a tompán dübörgő hajó oldalán, mintha látnám a
pálmakoszorús sziget feltűnését, a melyről a forróégövi őserdők sajátságos
szagát hozza a hajóra a meleg, páradús esti levegő. A kikötői élet zűrzavara,
az idegen népek kábító összevisszaságának csodálatos varázsa zúg a fejemben,
a mint leteszem a könyvet. Magam is jókora részét láttam a mi kis félszegen
keringő golyóbicsunknak s az utazás első és talán legmaradandóbb benyomásainak
hű képét varázsolta elém Gáspár könyve.

Már pedig akkor nyugodtan adom az olvasó kezébe ezt az olvasmányt,
mert az ő képzeletében is hű képeket fog ébreszteni s ha nem is úgy, mint
valami utazás alapján, de valóban hűen és elevenen ismeri meg a nagy világot.

Hogyan épül fel valamety nemzet tudományos műveltsége ? Hogy valahol
tudósok nevelkedhessenek, dolgozhassanak és a tudomány előre haladjon,
ahhoz mindenek előtt szükséges olyan intelligens nép, a mely belátja a tudo-
mányok hasznos, sőt nélkülözhetetlen szükségét. Nem szükséges, meg nem
is lehetséges, hogy a társadalomnak minden tagja tudós legyen, hanem legyen
annyi műveltsége, hogy a tudományt és a tudományos munkálkodást meg-
becsülje. Ehhez pedig okvetetlenül szükséges, hogy a nagyvilágról fogalma
legyen, hogy hazáján kívül még más világokkal is megismerkedjék.

Régen megállapított történelmi igazság, hogy azok a népek és nemzetek
viszik leghatásosabban előre az emberi művelődést, a melyek könnyen utaz-
hatnak, könnyen megismerkedhetnek idegen népekkel, idegen művelődésekkel.
A görög szigetvilág a legjobb példa erre, a hol a tengeri hajózás a csodála-
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tosan kifejlődött partok közt könnyűszerrel felvirágozhatott. Az ilyen országban
sok a világlátott ember, ezek pedig a művelődés igazi rugói.

Magyar hazánkat nem áldotta meg a sors olyan fekvéssel, hogy népei
könnyen csábulnának az utazásra, hisz alig van tengerünk, országunkat minden-
felől nagy hegyek veszik körül, a melyek nagyon jó határjelek ugyan, de
éppen nem kedveznek az utazásnak, vagy az utazóhajlam kifejlődésének.
A magyar embert tehát mesterségesen kell utazásra csábítani, hogy köztük
is sok legyen a világlátott ember. Széchenyi István csak onnan messziről,
a külföldről látta meg hazájának rettenetes elmaradottságát s ha mindig itthon
ült volna, talán akkor is sejtette volna a lángelme titkos hatalmánál fogva azt
a szomorú képet, a mit csak madártávlatból látott meg igazán, de semmi
esetre sem ösztönözte volna arra a gigászi tevékenységre, a melynek hazánk
valóban újjászületését köszönheti.

A Széchenyi-féle kulturális és gazdasági tetterővel és képességgel fel-
ruházott hazafiakra van ma szüksége hazánknak s a 48-as és 67-es pártállások
helyett én ma Szécheny-párt nevezete alatt bontanék zászlót, ha politikával
akarnék foglalkozni.

Ilyen férfiakra pedig csak úgy tesz szert nemzetünk, ha sok világlátott
fia van. Künn a nagyvilágban tanuljuk megismerni gyengeségünket s ott találjuk
meg az eszközöket is, a melyekkel valóban meg lehet teremteni a magyar
impériumot. •

Gáspár könyve megismerteti a nagy világot. Élvezhető, kedves olvasmány
gyanánt lopja be elménkbe azt a világismeretet, a mi nélkül intelligens ember
nem is képzelhető. Mesteri könnyedséggel jellemzi az idegen világokat, a
melyekről kevesebb tehetséggel megáldott leíró csak hosszas magyarázgatással
tudna hasonló, eleven és hű képet szerkeszteni. De nem ezt tartom én Gáspár
könyve legnagyobb érdemének.

A ki figyelmesen elolvasta, okvetlenül vágyakozni fog az utazásra. Látn i
mindazt a sok különféle furcsaságot, a mit olyan mulatságosán ecsetel az író,
látni azokat a mienkétől teljesen elütő viszonyokat, a melyek közé kalauzol
bennünket a könyv, aztán látni azt a sok mindenféle szépet... Nincs is szebb
mint a világlátás, az utazás. Gáspár könyve megtanít arra is bennünket, hogy
ma már nem jár nagy nehézséggel a legidegenebb világba való elutazás sem.
Olyan kényelmesen, olyan biztosan és aránylag annyira olcsón lehet ma már
óriási utakat megtenni, hogy egy kis takarékossággal összegyűjthetjük a hozzá-
való összeget. S a ki egyszer nagy utat tett, az életének legszebb emlékei
közé fogja mindig sorolni az utazás emlékeit. Milyen egészen más nézetei
lesznek a dolgokról! Mintha nem is az az ember volna, a ki az utazás előtt
volt. A mikor hosszú tengeri utamról hazatértem, emlékszem, hogy az első
meglepetésem az volt, hogy milyen kicsi a Duna Budapest előtt, milyen
parányiak rajta a „nagy" hajók!

A ki látta az Alpok hegyóriásait, a ki napokig bámult a végtelen Oczeánra,
a melyen gyorsan siklik tova a hajó és napokon keresztül nem akarnak a
partok feltűnni, a ki látta például azokat a hajóóriásokat, a melyek az Atlanti-
Oczeánt szelik keresztül; annak egészen más fogalma lesz a „nagyról".
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Cejlon, vagy India csodálatos növényzetének látása egészen megváltoztatja
nézetünket a „nagyszerűen szépről". Egy vasutas utazás Cejlon szigetén
Colombóból Kandybe egyszerre érthetővé teszi előttünk a keleti írók fantáziáját.
A rettentő sziklafalakon kapaszkodó vonat ablakából mintha a paradicsom
kertjére látnánk alá: az egymással küzködő növényzet bujaságát csak a színek
özöne múlja felül, a növénytengerből kiváló egyedek üdeségtől duzzadó
pompáját csak az egyes színek ragyogása szárnyalja túl. A sziklafalból kinőtt
Cycas egyetlen óriási levele áthajlik az egész pálya felett, mintha valami
diadalkapu alatt robognánk keresztül s a haragos-zöld boltozat ívében látszó
távoli hegyek hamvas színei fölé boruló kristály-ég a tündérmesék világába
varázsol bennünket. Ilyent csak Ligeti tudott festeni, ő is ott tanulta a kelet
perzselő napfényében. A ki ezt nem látta, annak (.nagyon gyenge fogalma van a
szépről.

De miként ítéljen az emberről az, a ki nem látott embereket egészen
más világnézetek, egészen más erkölcsi és társadalmi felfogások világában ?
A ki nem látta, hogy a japáni embernek a meztelenség éppen olyan feltűnés
nélkül való mindennapi dolog, mint itthon a szürke télikabát; a ki nem látta
a tekintélyes kínait feleségével és három szeretőjével együtt, vagy az örjöngő
indiai fakírt, avagy az angolt, a ki a hajón a hölgyek előtt este semmiképpen
sem merne megjelenni másképpen, mint frakkban, míg ugyanazok előtt a
hölgyek előtt nem átalja reggel megjelenni abban ruhában, a melyben kiugrott
az ágyából: hogy ismerhetné az az „embert" tökéletesen?

Az amerikai nagyvárosok szédítő n}'üzsgése, a világforgalmi kikötők óriási
árúforgalma, a gyarmatok kolosszális arányú termelése, a szorgalmas kínai
kertészkedése, az oázisok emberfeletti küzdelme a sivatagokkal, a pampák
beláthatatlan marhacsordái, az ausztráliai „squatter" tengernyi juhnyája, meg
az aranymezőkön tomboló boszorkánytáncz: egészen más fogalmakat ébresz-
tenek a „gazdasági életről". Ott látjuk az igazi világtörténelmet szemünk előtt
bonyolódni, ott értjük csak meg, hogy el kell vesznünk, mint a törékeny
sajkának az Oczeán haragos hullámai között, ha nemzetünket meg nem erősítjük
műveltségben és gazdagságban egyaránt.

A ki a világot nyitott szemmel utazta be, az nem lesz kozmopolita,
hanem lángoló hazaszeretettel fog megtérni ebbe a kicsi, gyenge, de annál
édesebb otthonba, a mely a mienk, egyedül a mienk, hisz olyan árvák, olyan
elhagyottak vagyunk! Más nép talál erre-arra rokonokat, a kiknek tán még a
nyelvét is megérti, úgy félig-meddig: nekünk nincs senkink, minket nem szeret
senki, nekünk csak ellenségeink vannak, a kik fakó dühvei hördülnek fel, ha
emelkedni és nem sülyedni látják nemzetünk kis hajóját.

Odakinn a nagyvilágban csak a hazátlan bitang kozmopolita, egyébként
nagy nemzetek derék fiainak ernyedetlen küzdelmét látjuk egymás ellen, nem
a másiknak a rovására, hanem saját fajának, nemzetének javára. Az angol
odakinn angolabb, mint ködös hónában, a franczia és német odakinn nagyobb
féltékenységgel sandít egymásra, mint idehaza: hisz ma a nagy nemzetek élet-
halál küzdelme nem itt gyújtogatja egymás faluját, mint a középkor zsarnok
urai, hanem odakinn versenyez egymással a létért és a hatalomért.
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Józan ember ennek a drámának látása után csak tettre lelkesült, oltha-
tatlan hazaszeretettel térhet haza.

S ilyen emberek kellenek nekünk. Ha sok ilyen fia volna hazánknak,
nem torzsalkodnánk egymás közt, hanem mindent félretéve hordanánk a követ
nagy Magyarország felépítéséhez.

Gáspár könyve az utazni-vágyást fogja felébreszteni sok száz magyar
emberben s azok közül néhány száz talán útra is kél. Ennél nagyobb hasznot
pedig mostanában alig kívánhatunk egy magyar könyvtől.

Nem tudósoknak írta, ne is keressünk benne mélységes tudományt,
nagyszerű felfedezések eredményeit. A könyv a magyar művelt társadalomnak
szól, amelylyel a sokat utazott hajóorvos meg akarja ismertetni a Földet úgy,
a mint azt nyílt szemmel utazó, intelligens embernek látnia kell. Persze a
szakember mást néz, de nem is tud aztán utazásáról olyan mindenkinek érdekes
módon beszélni, mint Gáspár, a ki semmiben sem akar szakszerű lenni, még
orvosi dolgokban sem, mert a szakszerűség nem való a nagyközönségnek.
Nem is szabad a könyvet tudománĵ os szempontból becsülnünk. A tudósnak
annyi köze van hozzá, hogy megnézi, nincs-e benne valami tévedés, nem
fest-e hamis képeket, nem tereli-e az olvasó felfogását helytelen irányba. Bár
dilettánssal ez könnyen megesik, sőt Gáspár Ferencz régibb művei ellen
merültek is fel ebből a szempontból jogos kifogások, de most már okult a
múlt hibáin s a legnagyobb gonddal ügyelt hogy a tudomány szigorú czenzurája
semmi kifogásolni valót se találjon.

Ha a tudományos czenzornak ezt az ítéletét megnyerte, akkor aztán
nincs más köze a tudományhoz, minthogy annak melegágyat készít. A ki
elolvasta, az meg van hódítva a tudománynak, az be van sorozva az intelligens
embereknek abba a gárdájába, a melyből a tudósokat rekviráljuk s a melyre
mindig számíthat az igazi tudomány, mint érdeklődőre, a ki szívesen
szolgálatára áll a tudományos törekvéseknek.

És ebből a szempontból a tudós is örömmel üdvözölheti ezt a gyönyörű
hat kötetet. Igaz, hogy a verbuválás még nem hadi tény, de nélküle háború
nem lehet. Az ügyes verbunkos éppen olyan hasznos tagja a védelemre szorult
hazának, mint az ügyes hadvezető. Nos hát Gáspár a legügyesebb verbunkosok
sorába tartozik. Páratlan ügyességgel választja ki azt, a mi az olvasó figyelmét
leköti, elevenen, minden szépelgés nélkül, de színesen írja le azt, a mit mondani
akar. Semmi szeczesszió nincs a leírásában, pedig ez mai jónevű íróink közt
is kezd divatba jönni. Megcsodálhatjuk, a ki írta, de nem lehet élvezni az
efféle feltűnni vágyást.

Gáspár leírásaiban elfelejtjük a stílust, csak élvezzük a mit leírt. Véle-
• menyem szerint ez az igazi jó stílus, olyan, mint az igazi asszony, a kiről
nem beszélnek. Magyarosság szempontjából is kifogástalan a munka, pedig ez
nem otyan könnyű dolog annak, a ki olyan sok-sok ideig távol volt hazájától,
mint Gáspár. • .

Egyszóval, bízvást küldhetjük a könyvet útjára, a tudomány iránt
érdeklődőket verbuválni, nehezen mozduló hazánkfiát útra csábítani s a kit nem
részesített a sors olyan kedvező körülményekben, hogy útra indulhasson,
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annak fogalmat nyújtani erről a mi kis Földünkről, a melyen annyi látni és
csodálni valót szolgáltat a természet s a melyen annyi mindenfélére tanít meg
bennünket a természet legfurcsább alkotása, a lényegében mindenütt egyforma,
megjelenésében mindenhol más meg más, csodálatunkra és sajnálatunkra egy-
formán érdemes „ember".

Még csak azt említem meg, hogy Gáspár könyve kortörténeti szempontból
is értékes. Mint magyar ember, a gyarmatosító nagynemzetek világhódítását
objektivus szemmel ítéli meg, dicsér ott, a hol csakugyan érdemes dicsérni, de
nem kíméli a sötét színeket sem, a hol erre van szükség, hogy a kép hű
legyen; sőt megvillanik kezében a gúny éles fegyvere is, a hol az emberi
gyarlóság, a nagyképű tökéletlenség erre reá szolgált. Az európai ember ma
mindenhova odatolakodott s elnyomja mindenütt az eredeti kultúrát. Lassankint
európaias lesz az egész Föld minden társadalma. Most vagyunk abban a korban,
a mikor az európai már körülbelül mindenhova eljutott s mindenhol meg-
indította az irtó háborút az ősi, eredeti ellen. Eszközei persze nem mindenhol
egyformák. Néha tisztességesek, de legnagyobbrészt bizony nem nagyon válnak
díszére az európai czivilizácziónak. A távol jövőben furcsa fogalmaik lesznek
unokáinknak a mi előrehatolásunkról, körülbelül úgy fognak beszélni a mi
gyarmatosításainkról, mint mi beszélünk ma a spanyol conquistadorokról s
valószínűleg el sem tudják majd képzelni, hogy hogyan tudtak megélni a mi
.gyarmatosaink olyan helyeken, a hol vademberek vették őket körül s a hol
úgyszólván mindig fegyverben kell terjeszteni az európai műveltség áldásait,
a melyek közt nem utolsó szerepet játszik a pálinka meg a kutyakorbács.

Ezt a sajátságos kort, az ősnépek haláltusáját a fojtogató európai művelt-
séggel, a protektorátusok sajátságos, hazug epocháját eleven színekkel állítja
elénk, néha öntudatlanul is mindaz, amit Gáspár írt.

Szépen és jól írta le. Sőt leírását válogatott szép és jó képekkel illusztrálta.
Elolvastam az egész nagy könyvet és biztosan eresztem útjára. Hű színekkel
varázsolta elém tapasztalataim emlékeit s mondhatom, hogy kitűnő szolgálatot
tesz hazánk és tudományosságunk javára.

Kolozsvár, 1908. februárius 17.
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