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"ÁRESÉS világ voltmindenha. A hajdankortól. kezdve csodálatos követ- 
kezetességgel minden rendkivüliségnek itt keresték hazáját. Nagy 

Sándor hirneves hadjáratának utánzása volt minden hóditó vágya s 
még Amerika felfedezését is India mesés hirének köszönhetjük, mert 
Kolumbus ide akart eljutni. Az arabok századokon át uralkodtak már 
Keletindia nagy része felett, midőn 1498-ban Yasco da Gama a 
Jóreménység fokát körülhajózva Kalikutban kikötött. Ezóta örökös 
háború folyt itt, de már a múlt század közepén az angolok jutottak 
előtérbe a portugálok és francziák felett s ma Keletindia az óriási 
angol birodalom gyarmatainak elismert gyöngye. A hűbéráHamokkal



együtt közel 300 m illió lélek van itt az 1876-ban India császárnőjévé 
kiáltott angol király uralma alatt.

A  rengeteg birodalom  területe 12-szer oly nagy, mint a magyar 
korona országainak nagysága (3*8 millió km") s ebből kétharmad már 
közvetlen angol birtok, a többi is nagyobbrészt angol fenhatóság 
alatt van. A z egész terület óriási három szög, m elynek egy-egy oldala 
m integy 3000 km. hosszú s északon főkép a rengeteg Himalája hegy
ségre támaszkodik. Talaja nagyobbrészt fensik, de a hegység alatt 
mesés term ékenységü sikság terül el, melyen az Indus, Gangesz és 
Brahmaputra nagy folyók  mennek át. Északnyugaton a Hindukus végső 
ágai képezik a határt s alatta nagy sivatag is van. A  Himalája alatt 
Terai nevű mocsaras vidék után terjedelmes sikság következik, rajta 
vastag (néhol 144 m.) aluvium réteggel. A  déli fensik két oldalát a 
keleti és nyugati Ghathegység borítja el. Az utóbbi csaknem egész 
a tengerpartig húzódik. De ezek a hegyek már alacsonyak, a leg 
magasabb (26H3 m.) Amamudi sem éri el az örök hó határát. L eg
nevezetesebb fo lyója  a szenthirü Ganges (2422 km.) a bengaliai 
öbölbe torkol s itt a földgöm b legnagyobb, Portugal területéhez 
hasonló nagyságú, deltáját alkotja meg, mely egyúttal a legnagyobb 
mocsár vadonok egyike, különösen a nyári esőzések idején, midőn a 
Ganges s m ég inkább a vele torkolatánál egyesült Brahmaputra mér
földekre k iteijedő áradásokat mutatnak, úgy hogy a folyók  egyik 
partjától a m ásikig átlátni sem lehet.

A  nagy síkságnak ezt a keleti részét általában nagy nedvesség 
jellem zi. A  délnyugati monzum szél a sziklafalként emelkedő hegy
ségről visszavert forrósággal együtt állandó esőzések forrása. Nem 
messze a hatalmas deltától a Khasszia hegységben van Cserrapunzsi 
m eteorologiai állomás, hol 1270 cm. az évi csapadék nagysága, a 
legnagyobb a fö ldgöm bön  s a hosszú csikón a Himalája és Ganges 
között ritkán száll alább 300 cm-nél. Annál szomorúbb a csapadék 
megoszlása a többi vidékeken. Északnyugaton, különösen a hires 
T hor sivatagon, m ely sok tekintetben hasonlít a Szaharához, néha 
egész éven át nem esik az eső s dél felé oly egyenlőtlen a csapadék 
megoszlása, h ogy  a dúsgazdag Indiának egyik vagy másik részében 
csaknem m indenkor van szárazság és ennek következményekép éhinség. 
Ezért a Ganges völgye a legnépesebb (100-150 lakos egy km'^-re), 
ez az áldott vidék, hol az esővel bőven táplált talaj háromszoros, sőt 
négyszeres aratást is biztosit. De épen ez a nagy nedvesség tölti 
m eg a szent folyónak egy m illió km^-t meghaladó vízkörét nádas és



mangrove sűrűségekkel, m elyekben tigrisek, m érges k igyók  és töm ér
dek rovar ütnek tanyát. Számítások szerint a Ganges és Brahmaputra 
évente annyi iszapot visz a tengerbe, m elylyel egy 900 km^ területű 
szigetet lehetne alkotni.

Nyugat felé már jelentékenyen apad a csapadék s o ly  hirtelen, 
hogy a Ganges és Indus vízválasztójánál nehány patak már a sivatag 
homokjában vész el. De azért ezt az északnyugati részt az ötfolyó 
vidékének (Pandsab) nevezik, mivel az Induson kivül öt jelentékeny 
folyó jő  ide a hegységekről, m elyek azután egyesülve az Indusba 
ömlenek. Ez a hatalmas folyó 3190 km. hosszú, területe 965,000 
km^ s deltája 8000 km^, mivel azonban a delta egyes ágait az iszap 
folytonosan változtalja, felső részén pedig az esés igen nagy s hosszú 
ideig 3000 méter mély hegyszakadékon keskeny mederben zúgva tör 
át; hajózásra kevéssé alkalmas s partjain igen kevés emporium em el
kedik fel. Kelet felé tőle van az Olaszországéval egyenlő kiterjedésű 
Tharrsivatag, északon hom okos, délen sziklás, de egyaránt lakhatlan 
részekkel.

A  nagykiterjedésü síkság, m elyet aránylag ujabb korszakban 
alakított m eg a Középázsia hegyóriásairól le jövő víztöm eg, egyesí
tette a Himalájával a három szögű félsziget déli részét, a t%e/c7MMí 
fensikot, mely egykor önálló sziget lehetett, alakjára nézve sok tekin
tetben hasonló Afrikáéhoz. Nyugaton meredek hegyláncz vonul el a 
tengerpart mellett, a nyugati Ghat lánczolat, m ely a fensik felé lassan 
ereszkedik le, végső déli része a Nilagiri vagy Kék hegység újabban 
kedvelt telepedési hely kellemes és egészséges éghajlata következ
tében. Keleten a part vize szabadabb, hom okos kikötő nélküli 70-200 
km. szélességben. K özönséges neve Karomandalpart. Sem a partvidék, 
sem a belföld nem zord talaj, csaknem mindenütt van elegendő ned
vesség, ezenkívül nehány középnagyságú folyó.

A  talajnál lényegesebb hatása van Keletindia tájképe megala
kulására a nagy és tartós forróságnak. Januártól márczius végéig  
m ég kellemes a hőmérséklet, de ezentúl gyorsan emelkedik, külö
nösen éjjel s a m onzum esözésekig kihaltnak látszik minden. A z eső
zések buja növényzetet hoznak létre, de nem enyhítik a hőséget, 
az évi átlag 33° C-nál ritkán száll lejebb. A z eső rendesen három 
hónapig tart, a hosszas esőzés ártalmára van a fáknak, a m ig hosszabb 
szárazság a növényzet tropikus jellegének. A  Ganges deltájának kör
nyékén kivül, hol igen nagy az esőm ennyiség, csak elvétve találnnk 
Keletindiában oly gazdag tropikus növényzetet, mint p. az Amazon



vidékén, a nagyobb rész, különösen ott, a hol m ég a pálmák is gyé
rebben vannak, a mérsékelt égövre emlékeztet, az európai utazók 
csalódására. A  mocsaras vidékek növényzetének nagy gazdasága, a 
pálmák, indiai fügefák s különösen a rétek gazdasága mindamellett 
rögtön  eszünkbe juttatja, hagy a tropikus vidékhez közeledünk.

8 m ég inkább emlékeztet erre az állatvilág, mely sokkal elté
rőbb az európaitól, mint a növényzet. Különösen keleti je llegű  a 
madárvilág. Fáczánok, pávák, papagályok, mocsári tyukok, szövő
madarak, borstörők s csodálatos alakú daru és kuszómadarak láthatók 
mindenütt. Majmok, krokodilok, repülő sárkányok, m eg a pompás 
lepkék és rovarok m illiói uj világra emlékeztetnek, de mindenckfelett 
feltűnőek a m érges kígyók, a tigris és az elefánt. A  m érges kígyók 
töm érdek kárt okoznak. Madrasban két év alatt 760 em ber s 1815 
szarvasmarha pusztult el általuk, másutt ugyanazon idő alatt 21,000 
darabot öltek meg. 1893-ban az angol birtokon 21,213 ember halt 
m eg k igyócsipés következtében. Talán m ég nagyobb pusztítást okoz
nak a tigrisek, melyek közül a legveszedelm esebb „em berevők"-nek 
nevezett fajok gyakran egész vidékeket veszélyeztetnek s vakmeröen 
egész falvakat támadnak meg. Hasonlókép igen rok kárt okoznak a 
vad elefántok, melyek zord lakóhelyűkről gyakran előtörnek a népe
sebb vidékekre s nyomukban tatárhadszerü pusztulás van fákban és 
vetem ényekben egyaránt. Ismeretes azonban, h ogy  az indiaiak már 
ősidőktől fogva háziállattá tették az elefántot, s mint ilyen, a leg 
becsesebbek közé tartozik, mert rengeteg ereje és nagy tanulékony
sága bámulatos dolgokra képesíti, m ég a tigrisek és vadelefántok 
vadászása is csaknem lehetetlen volna nélkülök. Hasonlókép felhasz
nálja a hindu a m érges kígyókat, különösen a pompás pápaszemes 
k ígyót büvészi mutatványokra. Házi állatok közé tartoznak az egyes 
m ajom fajok is s egyet közülök (Simia entellus) szent állatnak tar
tanak, melynek számára külön veteményes kerteket tartanak fenn, 
mert élelm ezésüket kegyes cselekedetnek tartják.

K özönségesen  hindunak nevezik Keletindia benszülött lakóit 
általában s ennek a közösségnek van is bizonyos jelentősége, mivel 
a brahmanismusnak sok ezer évi uralma m eg a sűrű népesség követ
keztében élénkké lett érintkezés nagyon hasonlóvá tette őket egy
máshoz. E lőkelő és paraszt, mohamedán és pogány, hegyi és alföldi 
lakó jóform án testvér az idegen szemében, ki mindenütt megtalálja 
a mi czigányaink je llem ző  vonásait, kik tudvalevőleg szintén Indiá
ból eredtek. Finom  arczél, arányos tagok, fürtökben leom ló haj,



élénken villogó hosszú pilláju szem, Unom szálas gesztenye barna 
szakáll, bajusz, fekete haj, sötétes arczbőr, kora fejlettség és vénülés 
a közös jellemvonásuk s a különbségek jóformán csak árnyalatoknak 
tűnnek fel.

Mindamellett a tudósok, kik feltűnő nagy szorgalommal tanul
mányozzák Keletindia népeit, mivel itt keresik az uralkodó indo- 
germán törzs őseit, már eddig közel 200 különböző nemzetiséget 
különböztetnek meg közöttük, az újabban bevándorlott európaikat és 
ázsiaiakat ide sem számítva. Legnagyobb részük természetesen vegyü- 
lék, a mint az ily régi 
államban természetes is, de 
határozottan meglehet kü
lönböztetni két nagy cso
portot, t. i. tulajdonképi 
hindukat, kik főkép az Indus 
és Ganges völgyeiben lak
nak, továbbá az ősi lakókat, 
a dravidákat, kik ma már 
inkább a felföldre szorultak 
s valószinüleg mongol ere
detűek. Az árja hinduk leg
alább 1500 évvel Kr. sz. e. 
jöttek be ide s igy ma már 
szintén nem tekinthetők jö
vevényeknek. Kétségtelen 
azonban, hogy még a dravi
dák is beköltözőitek s van
nak régibb őslakók, kik ma 
főkép a Ghat hegységnek különböző elzárt vidékein laknak félvad 
állapotban s a többi hinduk által megvetve és a legpiszkosabb 
munkákra kényszerítve. Az ujabb betelepedések számszerint csekélyek 
s az uralkodó angolok kivételével nem is jelentékenyek.

A legújabb népszámlálás szerint — csak kerek számokban be
szélve — 287 millió lakos közül 53 volt dravida, 195 millió átja- 
liindu, 240,000 európai s a többi más nemzetiségű. Vallás szerint 
volt 208 millió brahman, 57 millió mozlim, 7 millió buddhista, 3 
millió keresztyén. A nyelvek közt legelteijedtebb a hindu, melyet 
mintegy 62 millió ért, a régi szanszkrit nyelv, a Védák szent nyelve, 
náluk is csak az iskolákban él. A legszebb árja-hindu törzsnek tartják

Hindu.



az Indus felső vidékén lakó dardokat és radsputokat, a legjellem zőbb 
dravidáknak a tamilokat és szingálokat.

A  tehát a hindukat kiválóan jellem ző közös ka
pocs, hasonló a mohamedánismushoz az araboknál, sőt m ég talán 
annál is jelentékenyebb, mivel a brahmanísmussal tudvalevőleg erős 
kasztrendszer van összeköttetésben és az ennek hatása alatt nevelt 
hinduk m ég akkor sem alakultak át, midőn a hódító mohamedán Int 
m illiókat kényszeritett vallásváltoztatásra. A  je len legi átalakulás a 
nyugati művelődés fegyvereivel természetesen sokkal rom bolóbb, de a 
lakosság nagy száma miatt m indeddig igen csekély körre szorítkozik, 
úgy h ogy  Keletindiában elenyésző csekély kivétellel ma is egészen 
sajátságos m űvelődést találunk, annyival inkább, mert az európai 
középkori m űveltséggel rokon buddhismust, mely itt született, a 
brahman hit védőinek csaknem teljesen sikerült elnyomniok.

A  kasztok száma egész legio, sokan 400-ról is beszélnek s ezek 
az elkülönítések nemcsak aristokratikus g ő g ö t  jelentenek, mint a mi 
társadalmi osztályainkban, hanem a nagyobb elkülönülés következtében 
a gyávaságot és alázatosságot is. M ég a legelőkelőbb papi kasztban 
is (brahminok), kiknek különben alig 15"/„-a valóságban pap, több 
száz alosztály van különböző szokásos jogokkal. A z angol kénytelen 
több cselédet tartani, mert mindenik csak bizonyos foglalkozási körre 
vállalkozik, börtönökben, kaszárnyákban, kórházakban és iskolákban 
a bánásmód és élelmezés rendkívül nehéz, a ruházatok és lakások 
sajátságai ezerfélék és a közigazgatás a vallásos m ezbe burkolt szo
kások akadályai miatt csaknem lehetlen. Szerencsére a hindu ter
mészeténél fogva csendes és békés, tartós ellentáHásra képtelen, a 
vallásos rajongás sok ellentétet elsimít és a nősülés a megvetett 
páriák kivételével nem jár nehézséggel az egyes kasztok között, a 
miért is a gazdaggá lett alsóbbrendű hindu előszeretettel vadászik a 
brahmin vőre, mint a mi parvenue osztályunk a mágnásokra, oly 
annyira, h ogy  némely brahminnak 100-150 felesége is van különböző 
helyeken elszórva.

M indenek felett uralkodik a vallásosság, mely az ellentéteket igen 
sokszor enyhíti. A  szegény brahmin nem dolgozik, inkább nyom orog 
és éhenhal, de m egm enekül ettől is, ha szerzetes vagy fakir lett. A 
szerzetesek (math) valamely bucsujáró hely vagy pagoda tövében 
laknak nőtlenségben ; m egkülönböztető je lük  az öv és a homlokra 
ütött felekezeti jeg y . Néha a szerzetház a hívők adományaiból dús
gazdag lesz. A  fakirok egy része valóban bámulatos életet folytat.
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E gyik  jo b b  kezét tartja fölfelé, m ig az megmered, másik mindakettőt, 
h ogy  etetni k e ll; egy harmadik soha sem ül le vagy oly  fába búvik, 
m elybe hegyes szögeket vernek, h ogy  lehetetlen benne megtámasz
kodnia. N ém elyik egy lábon áll, másik folyton a napra szegezi szemét, 
m ig m egnem  vakul, van, a kinek hátából szijat hasítanak, vagy a ki 
lapoczkájába vashorgot akaszt s azon fü gg  órahosszant. Ném elyek nya
k ig a földbe ássák magukat, mások egész életükben nehéz vasrácsot 
viselnek vállukon, hátukon bűneik engesztelésére. 8 mindezeket 
szenteknek tekinti a nép s búcsúra jár hozzájuk. Ezenkívül is sok a 
bucsuhely. A  Ganges vizében és a szent tavakban megfürdés, a füge
fák m eglocsolása, Visnu szobrának m egfürösztése nagy ünnepei egye
seknek és községeknek. Igen sok erkölcstelen szokást már kiirtottak 
az angolok, igy  az özvegynők eleven m egégetését a férj temeté
sekor és a hirhedt dsagernauti ünnepet, m időn a bálványt czipelő 
óriás szekér által ezer és ezer vezeklő tapostatta el magát, de m ég 
m indig sok tobzódás maradt fenn a vallás ürügye alatt s lehetetlen 
volt kiirtani azt a mély megvetést, melyet a hindu az egész női nem 
és a legalsóbb rangú kasztok iránt érez. Ez utóbbiakat annyira m eg
vetik, h ogy  a csandráloknak tiltva van nappal m egjelenni a közsé
gekben, nehogy árnyékával m egfertőztessék az utczákat; esetleg a kivált
ságos kaszt tagjait s a palajákot és páriát a hindu csak oly hideg
vérrel gyilkolja  m eg, ha teheti, mint a vadállatokat.

Ily társadalmi viszonyok között természetesen m egrom lott a 
hindu nép. N incs akaratereje, nemesebb vágya és önérzete. A z éghajlat 
hozzájárul még, h ogy  tunya és kéjvágyó legyen. P ed ig  egyes tör
zseknél m ég m ost is találunk nemes vonásokat s a nép nagyrészének 
értelme és technikai ügyessége kétségbe nem vonható ; jelentékeny 
régi és legú jabb irodalma, valamint a pepecselő munkákba mutat
kozó nagy ügyességük élénk tanúságai ennek. Hibáikkal kapcsolatos a 
piperének szeretete mindkét nemnél és minden kasztnál s ezzel össze
fü gg  a hímzések, ékszerek és díszítések nagy elterjedése. A  vagyonos 
hinduk lakása és a régi fejedelm ek udvartartása, m esszeföldön hires 
fényű. E zzel szemben a szegénynek élete nyom orult. Többnyire sza
badban él, kunyhója csak alvóhelyül szolgál bútorzat nélkül s élelme 
jóform án csak egy-két krajczár áru rizs. Tőkéje és készletei nincse
nek s ezért ha a monszum eső nem kielégítő, oly töm eges az éhen- 
halás, mint talán sehol másutt a földön. 1770-ben Bengália népes
ségének egy harmada halt éhen s m ég újabban is 1879-ben a Ganges 
vidékén 1.350,000 em ber múlt ki éhinségben. A  nyom or idő előtt
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m egvéniti őket. A z ételtilalmak, a poshadt szent kutak vizének ivása 
elősegítik  a ragadós bajokat s ezeknek ma India az ősi hazájuk.

A  angoloknak immár százados uralma m indeddig nagyon keve
set használt a hinduknak. A  gyilkos éghajlat miatt igen kevesen 
telepednek m eg itt állandóan, a tisztviselők és katonatisztek magas 
díjazás mellett is lehető rövid ideig maradnak itt, gyermekeiket

A ( i im gcs  fo rm s iu .

azalatt is hazaküldik s igy  az uralkodó faj képviselői állandóan ide
genek maradnak. De idegen és m ostoha A nglia  kormánya is, mely 
fejős tehénnek tartja Indiát s különös gondot fordít arra, hogy a 
termelés mennél olcsóbb legyen. L egtöbb  hasznot hoztak m ég a 
vasutak és iskolák által. A  vasúthálózat hossza ma már 40,000 km. 
s a legjelentékenyebb pontokat érinti. A z iskolákba 3 %  millió gyer
mek jár, m ég csak m integy tizcdrésze a 12 éven alul levő gyerm e
keknek ; de a főbb  iskolák európai színvonalon állanak s a hat egye-



temen és akadémián évről-évre jelentékeny számú hindu nyer mű
veltséget, kik azóta már uj irodalmat is teremtettek, m ely azonban 
ma m ég csak számban (évenkint 6-8000 mű s közel ezer hirlap) 
jelentékeny, mivel a selejtes irányú népirodalom  az uralkodó s az 
egységes irodalmi nyelv hiányában a különböző törekvések nagyon 
megoszlanak.

Közgazdaságilag m ég ma is a földm ivelés az első tényező Indiá
ban. A  nagy sikság bámulatos term ékenysége és a szegény kevéssel

Visnu templom belseje.

m egelégedő munkás nép nagy száma miatt mesés olcsó (10-15 kraj- 
czár napi munkabér) munkaerő bámulatos búzatermelést idézett elő, 
mely ma már jelentékenyebb, mint a hajdan csaknem egyedül virág
zott rizstermelés. K özel 200 millió hold van művelés alatt. Term esz
tenek czukornádat, pamutot, dohányt, theát, olajos magvakat, indigót, 
jutát, kukoriczát és burgonyát is nagyobb m ennyiségben. A  kormány 
csatornák és utak építésével, gazdasági iskolák és mintaállomások 
felállításával segíti előmozdítani a földm ivelést. A z állattenyésztés nem 
virágzik eléggé, mivel a nép nagy része kizárólag növénynyel él s a



szentnek tartott tehén m egölését, valamint a sertéshús evését kárhoz
tatja. A z ipar elég élénk, de je llem zőleg  minden foglalkozási ág 
külön kaszttá merevül, m elyből ritkán lép ki valamely ember. A  
gyáriparban legjelentékenyebb a pamutfonás és szövés. A  külkeres
kedelem  igen élénk s az angolokon kivül a benszülöttek is nagy

részt vesznek benne, 
bár inkább csak a na
gyobb  kikötő városok
ban, hol évenkint tíz
ezernél több nagy hajó 
fordul meg.

Az egész félszi
geten ma már az 
angol az úr. A  füg
getlen államok, to 
vábbá a portugálok 
és francziák birtokai 
aránylag kis területet 
vesznek igénybe. Sok
kal nagyobb a hűbéres 
fejedelmek birtoka, de 
ezek önállósága jó fo r 
mán névleges, mivel 
a fejedelm ek mellett 
angol politikai ügynö
kök működnek nagy 
hatáskörrel. A  császár
ság fővezetője a lon
doni minisztertanács, 
mely külön indiai ta
nácsot tart fenn s az 
alkirályt kinevezi. Ez 

az alkirály Kalkuttában s a forró időszak alatt Simlában székel, 
mellette van 6 a korona által kinevezett miniszter és a hadak fő- 
parancsnoka, továbbá az alkirály által kinevezett végrehajtótanács. 
Hengália és az északnyugoti tartományok külön kormányzók alatt 
állanak. A  közigazgatási területeket gyakran változtatják. A  belföldi 
államok száma mintegy 800, összesen 66 millió lakossal, úgy hogy 
a politikai erők nagyon m egoszolnak, ezenkivül fejedelmek nem

h i d i i i i  p n t o t i ) .
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tarthatnak katonaságot, nem bocsáthatnak ki pénzt s idegeneket 
angol engedély nélkül területükön m eg nem tűrhetnek. A  hadsereg 
mintegy 800,000 főb ő l áll, melynek egy tizedrésze európai.

Jelentékeny a nagy városok száma. Kettő közülök (Kalkutta és 
Bom bay) közel áll a millió lakoshoz s ezenkivül 23 van m ég 100 
ezeren felül. Az 50,000-nél több lelket számláló 62 városban 8*4 
m illió ember lakott. A  közvetlen angolok alatt álló terület 2*5 millió 
km^, összesen 221 millió 
lakossal, tehát épen a leg 
népesebb vidékek.

Leghelyesebbnek tart
juk, ha leírásunkban tekin
tet nélkül a jo g i  viszonyra 
a Himalája felöl indulva el 
csoportonkint ismertetjük a 
keietindiai félszigetnek s a 
mellette levő szigeteknek 
egyes részeit.

A  H IM A L Á J A  A L JÁ N .

Az Indus folyó forrás 
vidékén a Himalája és rész
ben a Hindukus elhagyatott 
előhegységei között számos 
apró törzs él, nagyobbrészt 
áija eredetűek s a dardu 
typushoz tartozik. E gyik
másik neve gyakran elő
fordul a hirlapokban, mert területük az orosz birtokkal és A fgha- 
nisztánnal szom szédos. Kasmir, Kafir, Csitrál eléggé jó  hangzatu 
nevek, de jóform án csak nevek, mert sem a különben is csekély 
számú népet, sem földjüket nem ismertetik kellőkép. Legalaposabban 
foglalkozott m ég velük a magyar Ujfalvy Károly, ki anthropologiailag 
közös vonásokul bizonyos sasjellegü arczot ta lá lt: rendkivül keskeny 
hosszú magas koponyát, kiálló szem öldökcsontot erősen iveit bojtos 
szemöldökkel, horgas orrt magas homlokkal, átható tekintetet, m eg
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sűrű sötét hajt és szakállt. A  m ongol keveredés észak felé jobban 
feltűnő. Mind mohamedánok, harczias és örökké veszekedő nép.

A z angolok által már teljesen m eghódított terület ÜfawMr, az 
a hegyvidék, m elynek lakosságát rendkívül ügyes kendőszövéséről 
Európában is ismerik, ezen kendőket a havasi birkák finom gyapjá- 
ból készitik. Nevezetesek m ég itt a réz, ezüst és papírmasé készít
mények. A z egész terület hegyvidék, de közepén nagy kiteijedésü

K;bsniir.

sikság van, egykori tekintélyes édesvizü tó medre 1600 méter magas
ban a tenger szine felett. A  pompásan művelt sikság a körülvevő 
liófedte hegyekkel és felettük a sötét kék égboltozat nagyszerű képet 
nyújt. Van egy pár m ég fennmaradt tó is a vidéken, köztök a festői 
szép Svinagártó vízi növényekkel és úszó kertekkel tele. A  mellette 
fekvő hasonnevű város eléggé tekintélyes külsejű s nehány palotája 
van m ég a nagy m ogulok  id e jé b ő l; utczái szűkek és piszkosak, a 
háztetők annyira előnyulnak, hogy az utczák sötéteknek látszanak.



EGY P A G O D A  B E L S E J E





De a több i városok, m ég a Dsamu nevű főváros is kisebbek s T ibet 
felé állandóan ritkább a népesség.

A z Indus partjain tovább haladva m ég a hegyvidékben több 
apró tartományt találunk egy pár nevezetes várossal. Ladak főhelye, 
a 3440 méter magasságban fekvő LeA a legnépesebb (38,000 1.) 
közöttük, mert itt központosul részben Khina és India forgalma. A  
város tibeti jellegű , lapos tetejű, kicsi ablaku és szűk elzárt udvaru 
házai, valamint kajla fedelü templomai egészen idegenszerűek Indiá
ban. A felső végen van a hét emeletes Gyalpo palota s felette két

Knsmiri nők.

fellegvár. Skardo és Gilgit városok és jelentékeny erődök. De leg 
ism ertebb valamennyi között a keletindiai alkirály nyári tar
tózkodási helye, m ely előkelő európai fürdőhelyre emlékeztet s való
ban az Indiában lakó gazdag európaiak nyaralója.

A  nyugati részen fekvő hegyvidék már kevésbé népes, nehány 
százezer fanatikus mohamedán tartózkodik itt. Pamir felé részben 
nomád életet folytatva. Csaknem minden falu külön törzset alkot, 
melyek egym ástól teljesen függetlenek, de a gyaurokat gyűlölik  s 
azok ellenében zord vidékük oltalma alatt hősiesen védekeznek, a mint 
azt különösen az angolok véres hadjáratai Csitrál ellen bizonyítják.



M egemlítjük, hogy némely tudós e zord vidéken keresi a bibliai para
dicsom  helyét.

Sokkal egyöntetűbb je llege  vau a Himalája közepe táján fekvő 
^epa^nak, m elyet azonban szintén hibásan neveznek államnak, mivel 
legalább 40 apró önálló törzs van itt, kik között a harczias ghorkák, 
kiket az angolok is szívesen szerződtetnek katonáknak, csak alkal
m ilag gyakorolnak hegemóniát. Körülbelül félannyi Nepal területe, 
m int hazánké s lakóinak száma mintegy három millió. Csaknem egé
szen a hegyek között van, mivel a mocsaras alföld (terai) egészség
telen viszonyai miatt egészen néptelen. A  Himalája legm agasabb 
csúcsai itt találhatók, a Gaurisankar csúcsa a keleti határpont, igy 
töm érdek a járhatlan vidék, melyet m ég a magas hegyekről lerohanó 
vizek mély völgyei szaporítanak. Mindamellett a szorgalmas nép 
csatornák segítségével aránylag nagy területet művel s m ég kivi
telre is termel. Európainak nem szabad Nepalban tartózkodnia s 
azért m ég kevéssé ismerjük ezt az országot, de az utazók dicsérik a 
lakosságot s feltűnőnek találják a csinosan épült és díszített középü
letek és régi tem plom ok nagy számát. A  főhely Kalmauda, hol mint
egy ötvenezer lakos van, élénk összeköttetésben áll Tibettel, bár a 
harczias ghorkák már többször berontottak oda.

Jelentékenyen kisebb a másik önálló állam a keleti
Himalája déli oldalán. A lig  200 ezer lakos él itt papi főhatóság 
alatt. T ibeti eredetűek és főkép állattenyésztők. Fővárosa a szent 
hirü Taszizudon, hol a dalai láma fenhatóságát elismerő főpap (dharma 
radsa) lakik m integy másfél ezer lámával, kikhez m ég legalább annyi 
csatlakozik a szétszórtan levő zárdákban. A z egyházi fő  mellett van 
katonai fő  is, kit időről-időre választanak, de mindkettő névleges 
főhatalommal bir, különösen a távolabb lakó törzsfők csaknem 
önállóak.

A  két független hegyi állam között Anglia már foglalt el egy 
kis területet, m integy ékül a további hóditásokra. Ez a kis területü 
hűbér állam melynek egyedüli nevezetes helye a Himalája
vasút végpontján 2300 m. magasban fekvő Dardsiling, egy európaias 
épületekkel bíró és igen csinos kertekkel körülvett kis város, egyike 
az angolok kedvencz nyaraló helyének, melyet a Himalájára nyíló 
páratlan tájképéért a turisták sűrűn keresnek fel. Mi előttünk is 
nagyon emlékezetes ez a hely. Tem etőjében aluszsza örök álmát 
K örösi Csorna Sándor (j* 1842), a nagy nyelvtudós s a magyar idea- 
lismus egyik legnem esebb képviselője.
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A  hegyvidéki államok közé számíthatjuk nagyrészt m ég a. 
Brahmaputra vidékéhez tartozó .ássam tartományt is, mivel nagyobb 
része hegyes, bár ez a hegyvidék már nem tartozik a szorosabb 
értelemben vett Himalájához és inkább a hátsóindiai hegyekkel áll 
összeköttetésben. Z ord  hegyvidéke és nagy erdőségei daczára az 
aránylag kis országban (m integy harmadrésze hazánknak) öt és fél 
m illió em ber él főkép a folyók  partjain. E redetileg indo-khinai je l
legű a népesség, de ujabb bevándorlások nagyon tarkává tették. A  
városok nem nagyok, a nép inkább földműveléssel foglalkozik. L eg
sűrűbb a bizonyos tekintetben önálló Manipur hűbér állam népes
sége, m ely egyidőben mint rabló népet és az angolok ellen vitézül 
küzdőt egyaránt sokat emlegettek.

A  N A G Y  A L F Ö L D

Keletindía legnevezetesebb és legsűrűbb népességű részét értjük 
ez alatt, m elynek nyugati részét, mint már említettük, Pendsabnak, 
az öt fo lyó  országának, közepén a Ganges völgyének s a keleti nagy 
területet a Ganges deltája körül az itt levő angol tartomány után 
Bengáliának nevezhetünk el. A  három terület együttvéve körülbelül 
kétszer oly nagy, mint az osztrak-magyar monarchia, de a lakosság 
számát kereken másfél száz millióra tehetjük, úgy h ogy  ez a terület 
földünk legsűrűbb népességű vidékéhez tartozik.

A  N agy Sándor hóditó hadjáratának színhelye, m ég
je len leg  sem egészen Angliáé. Különösen a hegyi törzsek közül több 
őrizte m eg önállóságát s mások, mint legutóbb az afghán határszéli 
lázadás mutatta, csak kényszerítve tűrik az angol igát. Egészben 
véve azonban az Indus vidékén nagy hóditásokat tett az európai 
műveltség, mely itt hálás talajt talált mindaddig, m ig a középázsiai 
orosz vasút a kereskedelm et magához nem ragadta. A  kiviteli ter
melés és az iparűzés határozottan jelentékeny s nem egy tekintélyes 
város keletkezett e helyen, m elyek közül Lahore és Delhi messze 
földön nevezetesek. Lahore (177,000 1.) egykor az indiai mohamedán 
világ székhelye, m ég ma is tele van nagyszerű épületekkel, melyek 
többnyire vörös hom okkőből és márványból épültek s mozaik talap
zatunk. Ilyenek a császári m ecset óriás fákkal beültetett udvarával 
és roppant falaival, Dsahangir mauzóleuma, a moszlim építés egyik



remeke, a nagy m ogul palotája tükörm ozaikos fogadó term ével s a 
hármas lépcsőzésén emelkedő pom pás Shalimarkertek, valamint a 
számtalan szökőkút és vizmedencze. A z itt letelepült angolok nya- 
ralójellegü lakásai is szépek. Ellenben az uj város piszkos, m ég 
bazárai is jelentéktelenek. A  sikk felekezet felülkerekedése után a nagy 
m ogulok székhelye Amrissarbába ment át, hol szintén van egy pár 
gyönyörű régi 
épület, különösen 
a „halhatatlanság 
tavá"-nak köze
pére épitett nagy 
mecset arany ku
polákkal és ha
rangtornyokkal, 

de különben egé
szen indiai je l
legű nagy keres
kedő város, a 
kasmiri kendők
kel való keres
kedés székhelye.

Nevezetesebb 
ezeknél az ősrégi 
De%M, melyet már 
a védákban em
legetnek s melv 
a X V I-ik  század
ban a földgöm b 
egyik legszebb 
és leggazdagabb 
városa volt. M ég 
ma is, bár lako
sainak száma m integy 200 ezer, ez a múlt főnevezetessége. 116 km^ 
területen találhatók a régi városok emlékei. Dsahan sah palotája, 
melyet az angolok erőddé alakítottak, a legpom pásabb épületek 
közé tartozik a földön, 114 m. hosszú folyosóját és fogadó 
termét paradicsomi szépségűnek mondják. Szintoly hires a nagy 
Dsamma m ecset 2 minarettel és négy kupolával, továbbá a Kutab 
minaret nagyszerű romjai. A z uj Delhinek sok szövőgyára és körül

Hindu bítjadér.



belül 300 millió forintra m enő belkereskedelm e van. Nagy és neve
zetes városok m ég Pesauer az északnyugati határszélen, Multan, a 
fayence ipar központja, Hyderabad, Sindh tartomány fővárosa és 
Karacsi kikötő város.

K elet felé haladva ism ét sok virágzó nagy várost találunk, 
m elyek közül csak a legnevezetesebbeket említhetjük fel. Ilyen első 
sorban a Dsamna mellett, melynek páratlan szép műemlékei
vannak, különösen a Tadsmahal, Dsihan sah feleségének Muntaz-i 
Mahalnak mauzóleuma, a perzsa-arab építészet sokat csodált remeke, 
m elyet az athenei Parthenonnal hasonlítanak egybe s különösen belső 
mozaik díszítését páratlannak tartják. Csinos továbbá a gyöngyház 
m ecset s A kbár palotája és mauzóleuma. Kaunpur és Luknau nagy 
városokban szintén van egy pár műremek, de jellegük már modern 
s különösen az utóbbiban az európaiak által épitett paloták és a nagy 
gyárak nevezetesebbek. Érdekes m ég a Ganges és Dsamna össze
folyásánál fekvő közel 200 ezer lakosságú egyike az 
angolok főhadi állomásának, de egyúttal a legnagyobb bucsujáró 
helyeknek, hol évenkint több százezer idegen hindu fordul meg 
áhitatos mosakodás czéljából.

Minden más bucsujáró helyet fölülmúl azonban a hinduk hires 
szent városa i?eMa?*es.2, a legérdekesebb városok egyike a földgöm bön. 
Nem  csinos házakkal telt utczái, negyed m illió lakosa és másfél ezer 
tem plom a a főnevezetességek, hanem az itt 5 km. hosszúságban elnyúló 
Ganges partjánhem zsegő zarándoktöm eg,m elynek nagyobb része messze 
földről jö t t  ide, mert boldogságnak tartják már azt is, ha a szent város 
levegőjét szívhatják s leg főbb  vágyuk, h ogy  a Ganges vizében túladjanak 
m eg. A  part körül him bálódzik a betegekkel és önkinzó fakirokkal 
m egrakott bárkák töm ege s a fehér lepelbe burkolt hullák ott a 
parton várják a m egégetés szertartását. Tevék, zebuk, áldozatra szánt 
birkák, közköltségen tartott szent majmok, felbokrétázott tehenek, 
üvöltő dervisek, im ádkozó fakirok, piramistetejü pagodák, kupolás 
m ecsetek, virágokkal befuttatott vagy freskókkal díszített házak, kol
dusok és házaló kereskedők ezrei, tánczoló bajadérek, kolduló papok 
és a keleti világ ezer változatú más alakjai tarkítják ezt a csodálatos 
képet, m elyet nem feledhet el senki, ki egyszer látta s melyet híven 
leírni képtelen a toll, tehetetlen a festő ecsetje.

Benareszen túl már csakhamar L'eMr/MÍi'Hban vagyunk, mely a 
Ganges deltájának Bengaleh ágától nyerte elnevezését. Itt a sűrű 
népesség daczára már ritkább a nagy város, mert a lakosok a rend-
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kívül termékeny síkságnak m egfelelően csaknem kizárólag földmű
veléssel foglalkoznak. D e itt van Keletindia fővárosa Ez a 
város uj eredetű, a múlt század elején m ég falu volt, je len leg  a kül
városokkal együtt már közel egy millió lakossal bir s igy túlhaladta 
a régi városokat. A  északi városrész a benszülötteké, piszkos és túl- 
nyom ólag bambusz és vályogkunyhókból áll, a déli „fehér város" 
ellenben egészen modern nagy városi je llegű  nagyszerű kőépületek- 
kel, pompás terekkel és szökőkutakkal. Különösen feltűnő itt messze

Hul];M;K'ntés Kiűkuttiíbitn.

keleten a nagy tisztaság. A  katonai gyakorló tér, az Edénkért és 
a pom pás növénykert kedvelt sétahelyek. Kereskedelmi forgalma 
nagy, évi ezer m illió forintnál több, de ipara aránylag csekély s 
nevezetesebbek tudományos intézményei, különösen a hires ázsiai 
társaság, Ázsia legáldásosabb kulturális intézménye. A  nagy és művelt 
városban különben alig van több 13,000 európainál, de az angol nyelv 
és m űveltség általában elterjedt s az itt lakó hinduk között sok 
tudom ányos ember volt. Kalkuttán kivül m ég Patna és Dekka váro
soknak van Bengáliában százezernél több lakosuk, de sem ezek, sem a 
többi városok nem nagyon fontosak.



A  D E K K A N  F É L S Z IG E T

F ogyó  népsűrűséggel, de annál tarkábban terül el a m ély sik
ság alatt Dekkán hegyektől körülvett fensikja. A  közvetlen angol 
birtok területe itt már a kisebbség, franczia és portugál telepek esnek 
közbe s egész sereg nagyobbrészt apró hübér állam, m elyeknek egy 
részét „K özponti India ügyvivősége" sajátságos czim alatt ismernek,

Tumptom Ahmedabadbiui.

mivel a belföldi rajalikat és maharádzsákat egy angol ügyvivő ellen
őrzi. Szó sincs róla, h ogy  érdemes volna ezt a töm érdek országrészt 
és apró államot külön-külön ismertetni, jóform án csak a nagy városok 
fognak egy-egy  perezre megállítani kőrútunkban.

Pensab felől jőv e  részben a Thar sivatagban fekszik a Rads- 
putana nevű tartomány, nagyobbrészt hindu rajákh felügyelete alatt, 
kiknek elődei az 1857-ki nagy felkeléskor hevesen küzdöttek Anglia



ellen. A  legnagyobb városok épen a sivatag szélén feküsznek, köztük 
legtekintélyesebb JíM/pore (150,000 1.), állítólag India legszebb városa, 
kiváló becses m úzeum okkal; feltűnők a piacz rózsaszínre festett s 
fehér díszítményekkel m egrakott házai. Igen csinos .áiMMr város az

Arvali hegység tö
vében. Délfelé a 
tengerparton

és a
legnagyobb városok, 
az előbbeni gyapot
fonásáról, az utóbbi 
bőriparáról neve
zetes.

Ez a két utóbbi 
hely már a bombayi 
kerülethez tartozik, 
mely majdnem két 
akkora, mint Ma
gyarország s Kelet
india gyapotterm e
lésének és kereske
delmének főhelye. 
Töm érdek apró hű- 
bérállam van benne.

A  legnagyobb 
és legtekintélyesebb 
hely kétségkívül 

mely a 
szuezi csatorna m eg
nyitása óta roha
mosan emelkedik s 
ma már közel egy 
millió lakosa van, 

mely egy a szárazföldhöz közel eső 110 km ' nagy szigetet csaknem 
egészen m egtölt. A  lakosok között alig 10,000 az európai, de 
ezeken kivül nagy szerepet játszanak e helyen m integy 50,000 parszi, 
kik általában véve jóm ódú  müveit kereskedők. Ezek a parszik ma 
is Zoroaster tanait követik s különösen nevezetesek temetőik (hall
gató toruyok), hol keselyük tépik szét a három karimás tölcsér

PiH'szi ]iő .
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(féríi, nő és gyerm ek) alakban elhelyezett meztelen hullákat. Mint 
elsőrangú kikötő városban a népesség rendkívül kevert s a kikötőnél 
nyert kép nagyon élvezetes.

Bombayban, mint a legtöbb keletindiai városban, a bennszü
löttek része nagyon piszkos, de az európai városrész annál pom pá- 
sabb. Olasz stylben épült paloták egész sorozata emelkedik itt, a 
Itamport, Esplanade és H om by utczák nagy európai városoknak is 
díszéül szolgálnának, középületei között a posta és vasúti indóház 
fejedelmi fényességüek, de a tem plom ok között kevés a m egnézésre

Középületek ;ns esplanadeon Bombnybím.

érdemes. Külön K ólóba nevű szigeten vannak a gyárak, melyek főkép 
gyapot feldolgozásával foglalkoznak. Nevezetes m ég a növénykert, a 
beteg állatok kórháza, a matrózok menedékháza s más jótékon y  
intézetek. Üzletei között a magyar Telléry ezég a legnagyobbak 
egyike. Említésre m éltó az is, hogy ez a hajdan ragályokkal m eg
rakott város ma a legegészségesebbek  közé tartozik.

Bombay közelében van Elefantasziget sziklatemplomával. N eveze
tesebb ennél az mellett sokszor leirt nagy mészsziklában kivésett 
templom 125 m. hosszú és 62 m. széles udvarban óriási elefántokkal, 
oroszlánokkal és a hindu Trimurti szobrával. Mindezek a X -ik  szá-



zadból való szobrászati művek csak rendkívüli nagyságukkal hatnak, 
de művészi becsük nincs.

B eljebb a legnagyobb hübér államban Rqy&tm&a^ban a hason
nevű, majdnem félm illiom os főváros nehány nagyszerű épületet mutathat 
fel, köztük a nizam palotáját, m elyben 7000 ember elfér s a Mekka- 
mecsetet. K özelében van a 84 bástyatornyos melynek köze
lében találhatók India legjelentékenyebb gyémántbányái. Közelében a

Szikliibn vájt tem p lom  EHorábiUi.

sűrű népességű l/y.w re államban, hol a becses szandálfa és arany 
bőven található, két nagy város van Bangelore és Majszur, egykor 
a hírhedt Tippu Szaib sziklafészkei.

A  keleti partvidék Jfadraas korm ányzóság (praesidenség) nevet 
visel s egész a sziget csúcsáig teljed . Valam ivel nagyobb hazánknál 
s m integy 40 m illió lakosa van igen váltakozó talajjal és éghajlattal, 
mely azonban átlag véve nagyon termékeny. Lakosai túlnyomólag 
dravidák, köztük nem egy félvad állapotban élő s meztelenül járó  
néptörzs.



A legnevezetesebb hely félm illió lakosságával Kalkutta
és Bombay után következik, bár rossz k ikötője s cyclonoktól zak
latott vidéke épen nem barátságos. A  város 70 km ' területet foglal 
el, de nagyrésze nyaraló és m ocsár s a hindu városrész talán m ég 
rutabb és tarkább, mint más nagy helyeken. A  nagy m eleg a tespedö 
lagúnákban sok ragályos bajt támaszt s a város nagyságát az angolok 
mesterséges eszközökkel idézték elő. N agy helyek továbbá Trichinopoli, 
Negaphtam és Kalikut. A z utolsó helyen lépett először Indiába Vasco

Hindu ökörfogat.

da Gama, kit ezután a ma is jelentékeny Cochin kikötő városban 
temettek el. Igen nevezetes m ég egy százezres kereskedő
város a déli csúcs közelében, főnevezetessége azonban abban áll, 
liogy egykor a középkori Pandia királyságnak volt fővárosa, honnan 
Rómába is küldtek követeket s a hol már Krisztus születése előtt 
behozták a gyerm ekek kötelező oktatását. R égiségeinek egy részét 
az angolok felásatták.

Jó távol a szárazföldtől az Indiai Oczeánban három kisebb 
korall szigetcsoport van. A  közelebb fekvő La/cAa&wA 9 nagyobb s 
több kisebb szigetből áll 13,500 lakossal, kik földműveléssel és kér-



tészettel foglalkoznak s ha a tenger árja m egrongálja kertjeiket, a 
növekedésben levő korallszirtekre hurczolkodnak. A  nagyobb kiter
jedésű  .M aM woA legalább 12,000 sziget csoportja, hol mintegy 30,000 
mohamedán malaj él egy szultán vezérsége alatt. Hal, rizs és kókusz
dió a kasztokra oszlott nép főtápláléka, s csereeszközük a kaurikagyló. 
M ég lejebb az egyenlítőtől délre van a Cs<z<70s% csoport, hol 700 
Mauritiusból ide került néger él kókuszdióból. Egyedüli nevezetes
sége, h ogy  az A frikából és Indiából Ausztrália felé menő hajók itt 
szednek fel vizet és kőszenet.

M eg kell m ég emlékeznünk e helyen a portugál és franczia 
birtokok maradványairól. A  portugálok hajdani nagy területéből ma 
csak 3657 km^ maradt m eg m integy félm illió lakossal. Főhelyük Goa 
a Iíonkan parton a Ghat hegyek előtt, a többi szétszórtan fekvő 
helyek közül nevezetesebb Salsette B om baytól északra régi szikla
tem plom okkal. M ég kisebb a franczia terület, összesen csak 509 km* 
nagyságú alig 300,000 lakossal, de ebben 5 város van, melyek közül 
.PoM&eAerry a legnevezetesebb (172,941 1.), mivel révje a koroman- 
dali parton a legbiztosabb s évenkint legalább 500 hajó látogatja. A  
franczia városok európai része általában csinos s középületeik szépek, 
de m ert szétszórva feküsznek s vidékük nincs, nem nagyon jelenté
kenyek.

C Z E JL O N

Keletindiával geologia ilag  és történetileg is összefügg az a nagy 
körtealaku sziget, m elyet a Dekkan felfölddel a 40 km. hosszúságú 
Adam v. Rama hídjának nevezett zátony köt össze. A  sziget 63,333 
km'  ̂ területü s 3 milliónál több lakossal bir, 1833 óta teljesen angol 
birtok, kik ezt az aránylag kis területet rengeteg gyarmataik egyik 
gyöngyének  szokták nevezni, mert kellemes éghajlatú. Terményeinek 
gazdasága és tájképeinek szépsége valóban mind ritkaságok.

A  síkságoktól beszegett sziget déli fele gyönyörű tájakban és 
erdőkben bővelkedő hegyvidék. Gnájsz kőzetének málladéka saját
ságos vöröses föld, m ely a környező síkságokat is belepi s a sziget
nek rézvörös vagy Tamraparni m elléknevet kölcsönözte. A  hegy
vidék északi szegélyén néhány bazaltkúp em elkedik ki. A  fo lyók  föve
nyükben rubin, topáz és gránát köveket guritanak. Észak felé a partok 
alacsonyak, hom okosak, sok helyen lagúnák s ezek szélein kokusz- 
pálma erdők szegélyzik. A  benső részekben nehány magas hegy van,
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a legnagyobb a Pedrotallagella (2524 m.), de híresebb ennél a vala
mivel alacsonyabb Adám -csúcs, a buddhisták szent hegye Adám apánk 
állítólagos lábnyomával.

A  sziget éghajlata egyenletes m eleg és nyirkossága folytán 
az európaira kedvezőbb, mint más tropikus vidék. A z évi átlagos 
m eleg 27" C. Viharok ritkák, csak a sok eső kellemetlen, olykor a meleg

szelek. Legszárazabb 
a januártól áprilisig 
terjedő negyedév. 
A  monszum szelek 
is többnyire kelle
mesek.

A  m eleg és 
nedvesség Czejlon 
szigetén buja nö
vényzetet hozott 
létre, mely sok 
tekintetben önálló. 
Iíözel 3000 növény
fajt számoztak össze 
Igen gyakoriak a 
kókuszdiópálmák, az 
ébenfák és az óriási 
baobabok. Kultur- 
növények, a rizs, 
czukornád, thea, 
gyapot, khininfa, 
kávé és a legkü
lönbözőbb  fűszer- 
fajok, a hegyeken 
10 — 12 méter ma
gas rhododendron 

harasztok diszlenek. A  tetőkön örökös tavasz uralkodik s gyönyörű 
fekvésű hegyi tavak s tropikus növényzet váltakoznak mindenütt. 
A  zöld szin uralkodik e szigeten bámulatos változataiban. Z öld  a 
friss gyöpség, a bokornak, fának koronája, a haraszt lom bja, zöld 
gyikok  surrannak a földön, zöld bogarak züm m ögnek az ágak körül 
s zöld szárnyú pillangók zsonganak a virágok felett. Zöld  a kajdá- 
csok serege a levegőben , fákon és réteken, de m ég a tengernek

Sxi]l<rát ]1Ő1(.
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csillagrózsái, rákjai, kagylói és egyéb élő lényei is a zöld legszebb 
szóváltozataiban pompáznak.

Állatvilága lényegileg ugyanaz, mint Keletindiáé. Az elefánt itt 
még vad állapotban is található, de folyvást kevesbedő számmal, tigris 
és farkas már kipusztult s gyöngyhalászata, mely egykor elsőrangú 
volt a földön, nagyon 
hanyatlott.

A sziget la
kosságának zöme a 
dravida törzshöz tar
tozik, még pedig 
három nagy cso
portban, a mint az 
uralkodók voltak.
Az őslakók a ved- 
dák ma már csak 
mintegy kétezeren 
vannak a keleti par
tokon és az ország 
bensejében. Leg
több, mintegy két 
millió, a szingálok 
száma, kik a Vl-ik 
században költöztek 
be s igen művelt 
államot létesítettek, 
melynek fővárosait 
Amuradhapurát és 
Pollaiiarnat ma is 
tekintélyes romok 
jelöli. A XIII-ik 
században jöttek be 
hóditókép a Nilgiri hegyekből a tamilok, kik főkép a déli részeken 
laknak s számuk mintegy 200,000. Ezenkívül sok arab s valamivel 
kevesebb maláj és euráziai lakik e szigeten s legfelebb hatezer 
európai. A tamilok brahmanok, a szingálok buddhisták, az arabok 
mozlimek; a keresztyének száma mintegy 300,000.

A legtekintélyesebb faj a aamyáM;, középtermetű, szikár s 
asszonyos külsejü emberek, mely képet előmozdít az is, hogy a két

Szingál férfiak.



nem ruházata hasonló s a férfiak is hátrafésült, a fejnek búbján vagy 
a nyakszirten fésűvel m egerősített kontyos hajat viselnek. Bronzszinü 
bőrük s szénfekete hajuk van, a színes csíkos ruhát nagyon szeretik. 
Általában nyájas, szelíd és udvarias emberek, de nem kitartók és 
hirtelen természetűek. Műveltségük jelentékeny, de inkább m egelé- 
gesznek kevéssel, m inthogy e munkával magukat m egerőltessék. A 
tamilokat lenézik, velők össze nem házasodnak. Ezek a álta
lában véve sötétebb bőrűek, m űveletlenebbek és részegesek, de erő
sebbek és szorgalmasabbak. Orruk hosszabb a m ongolok  orránál, 
ritkán görbe s tövében keskenyebb, mint a négereké, bár ajkuk 
húsos. Ez a nép is müveit volt hajdan. K özépkori irodalmából és 
India déli részén szétszórtan található épitészeti és szobrászati emlé
keiből nehány becses darab maradt fenn. E gészen elveszett, ha volt 
is valaha, a m űveltségének minden nyoma. Újabban egyenesen
a legalsóbb rendű emberi fajok közé számítják őket. A lacsony sötét 
csokoládé színű sovány emberkék, kis gyapjas hajú fejjel, melynek 
vonásai a pápuákéra emlékeztetnek. Alaphangulatuk melancholikus, 
müérzékük csekély, hangszereik nincsenek, a legtöbb niég a szá
mokat és a napok neveit sem ismeri, vallásuk az ősök primitiv tisz
telete, fegyverük a nyíl. R égebben barlangokban és faüregekben 
laktak, öltözetük levélből és gályákból állott, ma már a nagyobb
részt falvakban telepítették le. Kasztokat nem ismernek, tehetségeik, 
kivált emlékezetük gyarló, de m eglepő nyelvük gazdagsága, kifeje
zéseik kerek egyszerűsége és szerény békés magukviselete. A  szin- 
gálok félnek tőlük, talán régi m ég el nem korcsosult őseikre emlé
keznek. Általában csodálatosak ezek a czejloni népek. A  sok rom, a 
vízvezetékek, m eg m esterséges tavak hatalmas múlt tanúságai.

Ma a szigeten a keleti részen kivül már igen kevés vad vidé
ket találunk, különösen a délnyugati rész magas kerti művelés alatt 
áll. R égebben  a kávé volt a főtermék, de pár évtizeddel ezelőtt 
pusztító betegség  támadta m eg az ültetvényeket s ma a thea áll az 
első helyen. Angliába sokkal több theát visznek innen, mint Khiná- 
bó l s más országokból. N evezetesek m ég a szintén nem rég m eg
honosított khininfák, továbbá a gyapot, indigo és kókuszdió. A  kivitel 
értéke meghaladja a száz millió koronát, bár az ipar pang s élelmi 
czikket, különösen rizst, külföldről kell hozatni. A  kereskedelmet az 
angolok és malájok mellett főkép az arabok gyakorolják, kik itt általá
ban vagyonosak s fajrokonaikkal szoros összeköttetésben állanak. A  sze
gény benszülöttek mellékkeresete a halászat, vadászat és gyöngyhalászat.



Az angol korona tartományaként szereplő s bizonyos önálló
sággal bíró szigetnek főhelye Co?o;n&o (127.000 1.), hol a Bombayból 
Khina vagy Ausztrália felé menő hajók mind kikötnek. De a forga
lom túlnyomólag átmeneti s az utazók főkép mint turisták szállanak 
partra a gyönyörű sziget megtekintésére. Ezért a kikötő rendesen 
csendes, a mit a vámházak és raktárak közelében levő dús erdőségek 
is előmozdítanak. Igen szép a város európai része, hol az olasz styl- 
ben épült házakat pálmasorok és virágágyak környezik. Általában 
sok a nyaraló és kert mindenütt, még a benszülöttek kokuszgyékény 
kunyhói sem kellemetlenek a szemnek.

A sziget második kikötő városa & (ra?^e sokkal jelen
téktelenebb hely, még vasúti állomása sincs, bár fekvése kedvező. 
Sokkal nevezetesebb a régi szingál főváros ÜTctMc?!/, mely 530 m. ma
gasságban félkör alakban sorakozó hegyek alján fekszik. Két nagy 
nevezetessége van, egyik a nagy Buddha templom, hol a hivők ezrei 
által imádott ereklyét, Buddha egyik fogát, őrzik. A másik a világ
hírű paradenyai növénykert, melyben az összes tropikus növények 
láthatók művészies elrendezésben. Híres hely még a 
szigeten levő templom, hova sok ezer buddhista búcsújáró zarándokol 
el, továbbá iVauera egy magaslaton fekvő sanatorium, hol a
kertek által elválasztott nyaralók szétszórva festői szépen feküsznek.

Ax elefnnte-i sxiklittemplom ,.t]grisMpcsője".
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1 7 ELETiXDiÁVAL ellentétben Hátsóindiának nincs egységes je llege. 
-tX. A  Himalája, hegység keleti nyúlványai Khina déli részében kez
detben m ég magas hegyek, különösen a tibeti határ szélén nem egy 
em elkedik fel magasabbra, mint a M ontblanc, később azonban ella
pulnak s mintha a tibeti fensikból vagy a jünnani hegyvidékről jöv ő  
folyóknak helyet akarnának engedni, különböző világosan szétoszló



csoportokban északról délkelet felé ágaznak el s közöttük több nagy 
folyó völgyet alkot, m elyek azonban távolról sem érik el a bengáli 
alföld nagyságát. M indegyik hegyláncz különböző nagyságú s igy a 
félsziget, mely Khina folytatásaként tűnik fel, egészen szabálytalan 
alakú, sőt határainál tovább nyúlni látszik, különösen nyugaton, hol 
a hegyláncz két szigetcsoporton és egy hosszú keskeny hegyes fé l
szigeten át messze elteljed a tengeren túl. A z átjárók Khinába m ég

Az Iravaddi folyam vidéke.

a nagy folyók  mentén is igen zordak és magasak, nem egy 4000 
méteren felül, a hegységeket, melyek csaknem kizárólag őskori kőze
tekből állanak, meredek falu, mély szurdokok és erdős vadonok je l
lemzik, azért m ég a legnagyobb folyók  is felső részükben zuhata- 
gokkal és zord szorosokkal telvék, melyek m egnehezítik a közleke
dést s egyik főokozói annak, h ogy  Hátsóindia egész napjainkig a 
legkevésbbé ismert ázsiai vidékek közé tartozott s egyes folyóinak. 
különösen az Iravaddinak forrásvidékét a földrajzi kutatás legfőbb  
problémái közé sorolták.



Legjelentékenyebb e folyók  között a körülbelül 4500 km. hosszú 
3fe%HWM7, m elynek deltája a Gangesé után következik, 70,000 km- 
területü s évenkint 1400 m illió köbm éter vizet visz a tengerbe. Felső 
része Lanczankiang név alatt nagyobbrészt járhatlan : sokszor kanya
rog  mélyen kivájt, óriás görgeteg  kövekkel telt olykor csak 20-30 m. 
szé!es sikátormedrekben, m ig Sajang közelében 1165 m. magasságban 
óriási sziklakapun át kopár hegyek közül kitör s egyszerre hatalmas 
széles folyóvá lesz. K özel van hozzá Sziam nagy folyója  a TtíeMaw, 
m elyet különösen keleti oldalán állandó hegyláncz kisér. K özép
folyása nyugodt, jó l  hajózható, de áradásaival igen sok kárt okoz. 
Torkolatánál Bangkok közelében az összehordott iszap gátolja a köz
lekedést. Nyugaton ismét két nagy folyóval találkozunk. A  
melynek felé részét Lukiangnak hivják, részben vulkanikus hegyek 
mellett hatol el s torkolata aránylag kicsiny. Jelentékenyebb a 
Dingelsugangsi hegységben eredő TravaíMt; igen bővizű s partjain 
gazdag tropikus tenyészet van, oly annyira, hogy a kaméliák, hcusok, 
harasztok és kúszónövények áthatolhatlanná teszik erdeit. Északon 
sós tavak, középen szeszélyes alkotásu mész és hom okkő hegyek 
kisérik, torkolatánál végül 10 km. szélességre terül szét, melyet sós
tavak, nádtöm egek és erdős szigetek tarkítanak, de több ágban hajóz
ható. Nevezetes m ég északkeleten a (V örös fo lyó), a legjobb 
vízi út T onkingból Yünnanba. Körülbelül 800 km. hosszú, felső 
szakaszában sikátor völgyekben zuhog, majd sellőkben rohan, de a 
síkon hamar m egoszlik  s hatalmas deltája a gyorsan levitt iszaptó) 
csaknem óránkint növekedik.

A  Menam és Szalven közt elfutó hegység, melyet bizonyos 
tekintetben Hátsóindia főgerinczének lehet tartanunk, különböző 
nevek alatt ju t tovább, mint a nevezett két fo lyó torkolata s elága
zásaival m egalkotja a hosszú w aM /cat félszigetet, mely csaknem az 
egyenlítő határát éri el. T öbb  mély keresztmetszés hatol át a hegy
ségen, különösen Krah mellett nagy depressio mutatkozik, a sziámi 
és pegui tengeröblök  vízválasztója csupán 30 méter, tehát önként 
kínálkozik csatorna ásásra, mely a Kalkuttából H ongkongba vezető 
utat 93 órával rövidítené m eg s összes hossza csak 100 kilometer. 
Lejebb Perakban a nyugoti párhuzamos hegylánczok a félszigetet 
kiszélesítik s egy pár magas hegycsúcs is emelkedik fel 3000 méterig, 
de közben tágas síkságokat találunk.

Nem  valószínűtlen, hogy az egész félsziget, melynek iránya a 
Szunda szigetcsoport felé vezet, egykor csak parti hegység volt. Az



Iravaddi torkolatától a tenger m élységeinek különbözetei s egy csom ó 
egyenlő irányban elhelyezett sziget ugyancsak Szumatra felé vezet
nek, mintha valami elsülyedt világrész hátrahagyott darabjai lenné
nek. A  tudósok sokat beszélnek erről az Indiai Oczeánban veszett 
világrészről, melynek nyugati határát Madagaszkárban fedezték fel. 
Haeckel az egész terület faunáját je llem ző félm ajm okról „Lem uriá"- 
nak nevezte el s nyíltan kifejezte m eggyőződését, h ogy  itt kellett 
élnie annak az ősállatnak, mely már nem volt többé majom, de m ég 
egészen ember sem.

Kétségtelen, hogy Hátsóindiából s környékéről jöttek  újabban 
is a legcsudálatosabb hirek egyes félvad emberi törzsekről, kik rész
lten fákon, részben barlangokban tartózkodnak s ism ételve emlegették, 
hogy láttak közöttük oly embereket, kiknek rendes hosszú farkuk 
volt. A  hirek nagyobbrészt nem nyert tudományos m egerősítést, de 
Európába is elhoztak egy pár szőrrel borított testű embert (krao), 
kik, mint természeti különösségek, Hátsóindiában látszólag nagyobb 
számmal fordulnak elő, mint másutt. Tény az is, hogy a Hátsóindia 
északi részeiben lakó, de m ég eléggé nem ismert laostörzsek, vala
mint egyes szigetek lakói a legm űveletlenebb népek közé tartoznak, 
igy különösen az Andamánokon lakó minkopik, kikről később b ő 
vebben szólunk.

Egészben véve azonban Hátsóindia lakosságának nagyobb része 
a hindu és m ongol fajtához tartozik, többnyire Indiából és Khinábót 
költöztek be s uj hazájukban különféle nemzetekké alakultak át. A  
néprajzi kép mindamellett rendkívül változatos s itt találkozunk 
először tiszta malájokkal is, kiknek valószinüleg ez volt eredeti 
hazájuk, bár jelen leg  már inkább a szigeteken találhatók. Sokszor 
Itivják róluk a malakkai félszigetet malájinak.

A  kiknek száma, legalább 40 m illió, már régóta külön
emberfajtának tekintik. Sima hajú, világos barna bőrű, szőrtelen, 
gyenge testalkatú népek. Koponyájuk hosszú és széles, de hátsó része 
csaknem négyszegletes. A  járom csontok kidülledtek, az alsó széles 
állkapocs kiszökő. Orruk lapos, orrczimpáik igen szélesek, szájuk 
feltűnően nagy, bádgyadt fényű szemeik feketék. A  maláji eszes, 
ügyes nép, de elzárkózott, érzékeny és szertartáskodó m odorú, ezért 
ugyancsak önző, bosszúálló és laza lelkiismeretü. Szeretik a játékot 
és más mulatságokat, de egyúttal a furás-faragást és más apróbb 
kézimunkákat is, nyelvük és életmódjuk vidékenkint nagyon eltérő. 
A malakkai félszigeten lakók átlag véve félművelt mozlimek, föld-
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miveléssel foglalkoznak s általában szelíd természetűek. Régibb kalóz- 
kodó szokásaikat az angolok már régóta meggátolták. Általában azt 
tartják róluk, hogy a maláji fajta legkiválóbb képviselői s csak egy 
pár ezer él erdőkben csatangolva és halászgatva, a szakajok és sze- 
mangok, kik az ujguineai pápuákhoz hasonlitanak.

A többi törzsekről, mivel nagyobbrészt szűkebbre vont külön 
területeken laknak, nem emlékezünk m eg e helyen s csak azt emeljük 
ki, hogy az európaikon kivül arabok és khinaiak igen nagy számmal 
telepedtek le s az utóbbiak, főkép a maláji félszigeten, ma már jó fo r 
mán mindent magukhoz vontak, ők a földművesek, iparosok, keres
kedők, uzsorások, sőt a napszámosok is. Rendkívüli szorgalmuk és 
páratlan csekély igényük biztosítja haladásukat, de egyúttal a ben- 
szülöttek gyűlöletét. A z uralkodó elem mindamellett szellemi túlsúlya 
következtében az európai. A  keleti részt a francziák, a nyugotít az 
angolok foglalták el maguk részére s csak a középén maradt m eg 
egy nagyobb önálló ország, Keletázsia egyik legérdekesebb állama: 
a sziámi királyság.*)

A N G O L  B IR T O K O K

A z angol terület zöme a hajdan tekintélyes Birma helyén van, 
mely két évezreden át müveit állam volt, több izben visszaverte a 
khinaiak támadását s egyidőben m eghódította Sziámot is, de főkép 
benső forrongások következtében a múlt század vége óta hanyatlás
nak indult s A nglia  fokozatosan szedte el tartományait, melyeket 
1886 óta alsó és telső Birma, és a San országok neve alatt csopor
tosítva három részben kezel. A  birtokok déli részének a maláji fél
szigeten, melynek nagyobb, de kevésbé népes része m ég önálló 
Straits-Settlements (utmenti gyarm atok) név alatt ismét külön igaz
gatás alatt vannak. A  keleti két nagy szigetcsoport az Andamánok 
és X ikobárok  szintén különállók.

A z angol uralom áldása lett a belföldi zsarnokok és gyakori 
háborúk által sanyargatott népnek, a maláji félsziget független álla
mai szintén elismerték az angol fenhatóságot, mely itt, talán a fran-

' )  Anx-ol birtokok ...  _____ _________ 772.000 10.000.000.
FtiUicxi^ birtokok ... ... ................. ... 490.000 19.000.000.
Sxiám ... _____ ________________  M00.000 9.000.000.



cziák és hollandok közelsége miatt, nem oly nyomasztó a, benszü- 
löttckre nézve. De maga A nglia is nagy kincset bir ezen gyarma
taiban. Birma rendkívül termékeny ország, rizsterm eléséből már az 
angol hóditás előtt nagy kivitele volt, ma Rangun és Bassein a fö ld - 
göm b legnevezetesebb rizspiaczai. Ezenkívül nagy m ennyiségben 
visznek ki épületfát, petróleum ot és gyapotot s a déli csúcson fekvő 
Singapore Keletázsia legnevezetesebb átmeneti kereskedő helye. Igen 
fontos továbbá az angol gyarmatok ásvány gazdagsága. A  San tar
tományban sok ezüst van, M ogok mellett vannak a föld  legneveze
tesebb rubinbányái. Malakka egyes vidékeiről kerül ki az ón világ- 
termelésének kétharmada, m integy 600,000 mázsa. A  belső ipar is 
virágzik s az emelkedő jó lé t  ide vonzza Keletindia és Khina nyo
morult lakóit, évente mintegy százezer bevándorló van.

Ma m ég a népesség zöm e a vagyis Barna (Brahma)
népe. Határozottan hindu faj, khinai és maláj vegyülékkel. A  nyel
vük a khinailioz inkább hasonlít, egytagú, de az egyház nyelve a 
hindu pali. Kisebb termetű, tagbaszakadt eleven eszü és kedvű em
berek, vidám nyájas természettel. A  nőknek nagyobb tekintélyük 
van, mint szomszédaiknál s igy a családi élet is bensőbb, bár a több - 
nejüség nem ritka. A  férfiak öltözete vállravetett lepel, és kurta ujjas 
és színes fejkendő, testüket tetoválják, szénfekete hajukat elől cso
móba szedik és élő virággal díszítik, füleik czimpájába mindenféle 
karikát dugnak. A  színházakat és mulatságokat nagyon szeretik, az 
állatokat kímélik, szenvedélyes dohányzók és igen buzgó buddhisták. 
A  sárgaruhás barátok az oktatásra nagy gondot fordítanak. Fény
űzést túlnyomólag vallási dolgokban űznek, hatalmas pagodáik száma 
igen nagy, de az iparban is kitűnők. A  kisebb törzsek között neve
zetesek az európaikhoz hasonló saMok kissé rézsútos szemekkel, melyek 
mellett a szem öldök és szempilla gyakran hiányzik. Khinaias szoká
saik vannak, szorgalmas földm űvelő nép sajátságos diszöltözetekkel. 
Harcziasak a T ibetből eredő kik több törzsre oszolnak s a
hegyek között lakó Ez utóbbi félvad pogány faj, mely láb
szárait s kifúrt füleit mindenféle tárgyakkal díszíti s a nőt rabszol
gaságban tartja.

Az ország politikai fővárosa az Iravaddi torkolatának
keleti részén 200,000 lakossal biró nagyon élénk kereskedelmi város, hol 
évente 400 hajó is m egfordul. A  város benszülött lakói is müveitek, 
az utczák egyenesek, kövezettek, csatornázottak s a gyakori áradások 
miatt több ház czölöpökön  épült. Nagyhirü épülete az arany pagoda,



egy 30 m. magas dom b tetején, kőből épült és arany lapokkal 
kirakott; kerülete 400 m., magassága 90 m. A  pagoda egy felfor- 
ditott tölcsérhez hasonló kupolával s erre tűzött arany ernyővel tető
zött fokozatos gúla, bensejében több kisebb kápolnával s számos csinos 
Buddha-szoborral. Van a városban továbbá kitűnő csillagbörtön, 
nehány híres iskola, muzeum, állat- és növénykert. Kár, hogy a m o
csaras talaj az éghajlatot megrontja.

Körülbelül ugyanily népes Felsőbirm a fővárosa JíawfMe, szintén 
az Iravaddi mellett tágas síkságon. E gészen uj hely, 1856-ban ala
pították, az előbbeni fővárosok, A va és Amarapura ma közelében 
rom okban hevernek. A z uj főváros nyílegyenes utczákból áll koczka- 
alaku keritésfallal, a faragványos és kifestett házak cserepesek, itt-ott 
emeletesek, de a félreesőbb helyeken már csak iszapba vert alacsony 
czölöpépitm ények bambusz és gyékényfalakkal. Körülbelül a koczka 
közepén van a régi királyi palota pagodákkal környezve, je len leg  pénz
verő hivatal és fegyvergyár van benne. Nem messze egy pagoda van, 
hol 700 kápolnában őrzik a buddha szentirást, a Pittagat gyűjteményt.

A  többi helyek közt igen nevezetes az Iravaddi g őz 
hajózásának legvégső pontja északon s ezért bár házai csak bambusz 
és gyékényből állanak s a lakosok száma alig 3000, kereskedelmi 
tekintetben nagyon fontos, mint a sánok és khinaiak kapuja. .AÍM?-

a Szalven torkolatánál, Tenasserim tartomány főhelye (55,000
1.), szintén élénk kikötőhely s különösen fontos fürészmalmáról és 
hajógyárairól. Éghajlata egészségtelen.

A  maláji félsziget déli csúcsán van azonban az ország főbüsz
kesége (200,000 1.) az ind-khinai kereskedelmi forgalom 
főállomás helye. A  város csak 150 km. távolságban van az egyenlítő
től, de nem forró s teljesen mentve a viharoktól. 1818 ban vásárolták 
m eg az angolok D sohor szultánjától ezt a kis szigetet, hol most e 
világváros van, ma már paloták és villák foglalják el csaknem az 
egészet. Évente 20-25 ezer hajó fordul m eg rendkívül biztos k ikötő
jében , bár az európai lakosok száma alig 4000. Legtöbben vannak a 
khinaiak, kiknek városrésze itt is rendkívül ronda. Halmon emelkedik 
a Cannina zárda s északra a kormányzó palotája. A  nagy város kör
nyéke a szemközt fekvő szárazföldön szintén jelentékenyen gyara
podik s különösen a gazdag ültetvények már is virágzók. Maga a 
Straits Settlements különben igen kis területü (3908 km^), bár két 
félreeső sziget is tartozik hozzá, a K eeling és Christmas szigetek, 
melyek közül az első egészen lakatlan.



A  maláji félszigetnek több i helyei közül nevezetesek a Singa
pore mellett fekvő D sohor, északon Georgetown, Penang fővárosa, 
Malakka hasonnevű fővárosával, hol mindenütt tropikus növényeket 
termesztenek, különösen czukornádat, fűszert, arakadiót, tapiokát és 
theát. Lorutban és Perákban aranyat ásnak.

A  többször említett szigetek közül az jáMáawawoÁ; (6495 km^). 
m eglehetős néptelen, csak a legnagyobb s deportatióra használt Port 
Blair szigeten van mintegy 12,000 fogoly , az összes lakosságnak fele. 
A z összes szigetek fásak. Legnagyobb nevezetessége a ben-

Inmháx Sirtgaporéb:ai.

szülött negritó törzs, kiknek száma m ég mintegy 6000. Ez az ethno- 
graphiaiíag rendkívül érdekes kihalt népcsalád hasonlít a pápuákhoz, 
de ajkuk nem duzzadt s orruk egyenes. Bőrük sötétszinü és sima. 
szertelen, a malájok majmoknak csúfolják. Meztelen járnak, leveles 
szin alatt laknak, gyüm ölcscsel, hallal és rizszsel táplálkoznak. Ha
lottaikat gu ggoló  helyzetben tem etik el, az özvegy férje koponyáját 
nyakára kötve hordja. M ég m indig nyilaznak. A  szigetcso
port (1771 km'^) valamivel népesebb. 1869 óta angol birtok. Oslakói 
az erdők mélyébe rejtőző som bengek és nikobárok m ongol erede
tieknek látszanak s nagyon primitiv életet élnek. V agyoni helyze
tüket a disznók és kokuszpálmák je lö lik  meg.



S Z l A M

Keletázsiának ex a nevezetes országa, m elyről a müveit euró
paiak j ó  hosszú ideig nem tudtak mást, m inthogy a fehér elefántot 
itt istenként tisztelik s ide való a század közepén csodaként muto
gatott összenőtt ikertestvér, már a X III-ik  században hatalmas állam 
volt, mely Jáváig kiterjesztette birtokait. 8 nem is m űveletlen állam.

A  buddhismus itt régóta virágzik 
s X IV . Lajos kora óta állandó 
összeköttetésben állanak Európával. 
M ongkut s utána Csulalongkorn, ki 
Budapesten is hosszabb ideig volt. 
nyugoti szokásokat honosítottak meg 
népüknél.

A  ország 41 m egyére s egy 
rakás hűbéres országra oszlik. A 
kormány élén rendszeres miniszté
rium van, hadserege és hajóhada 
jó l  felszerelt s népe, különösen a 
tulajdonképi Sziámban, nagy tevé
kenységet fejt ki, bár a napszámos 
munkát főkép rabszolgák és khi
naiak, a kereskedést pedig európaiak 
folytatják. Rizs, teakfa és állatok a 
főkiviteli czikkek.

Az uralkodó sziámi faj, mely 
a jelen  évezred elején jö tt  ide, hát
térbe szorítva a kambodzsaiakat, az 
ország népességéből mintegy har
madrészt foglal magában. Khinai 
eredetűek birmai és maláj vegyü- 

lékkel, olajbarna, középtermetű, csontos, közepes izmos, nagy 
fejű emberek, kiknek fekete szeme szabályosan mandula formára 
hasított, de m ég sem m ongol je llegű . Szőrük kevés van, szakállt, 
bajuszt nem viselnek, főruházatuk a testük körül csavart szines kendő, 
m elynek kiegészítéséül m ég lábpereczet, óriási fülbevalókat és virá
gokat hordanak, de kalapot és csizmát csaknem soha, diszfövegül a 
gulaalaku pagodatetőzet utánzata szolgál, sőt a gyermekek teljesen

Sziámi király bronz e^nfántja.



meztelenül járnak. Exért nagyon ügyesek a futásban, kúszásban és a 
testgyakorlatokban. Békés, türelmes, de kissé alázatos nép, vendég
szeretetük nagy, családi életük tiszta, veszekedések és tolvajlás ritkán 
fordul elő közöttük. A  tropikus éghajlat hamar kifejleszti őket s 
ezért 12 éves asszonyok nem tartoznak a ritkaságok közé. Művelt
ségüket a bonczoktól és apáczáktól nyerik, kik egyúttal jelentékeny 
irodalmat is teremtettek, m elyeknek kincseit újabban, h ogy  a terme
szektől és tüztől m eg
védjék, apró szigeteken 
épitett könyvtárakban 
őrzik. Mint buddhisták, 
hisznek a lélekvándor
lásban s a királyok 
leikeinek uj hajléka, 
a fehér elefánt, nagy 
tiszteletben részesül, 
külön palotában lakik 
s udvartartásának költ
ségeire sok m illiót érő 
alapitványos birtokok 
vannak.

A  többi népek 
között legnevezeteseb
bek az északon lakó 
laok, a kik szintén 
m ongol eredetűek és 
buddhisták, de ke- 
vésbbé müveitek, halá
szattal, vadászattal és 
állattenyésztéssel fo g 
lalkoznak. A  M ekong 
felső völgyében tar 
tózkodnak a sötétbarna vörösbőrü khinai eredetű kakienek, k ik  
rizst termelnek, cxölöpökre épitett kunyhókban laknak és nyil- 
puskával védekeznek. Érdekesek m ég a sanok, kik szintén m ongol 
eredetűek, arczuk széles, áll- és járom csontjuk kiszökő. Mélázó, 
csöndes földm űvelő nép, m ely nagyon szereti az indigó-kék ruhát 
és a zenét, de e mellett lakkmunkák készítésében nagy ügyes
séget tud kifejteni.
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Sziámi királyi palota Hang-kokban.



A  népesség általában a fo lyók  partjain csoportosul, melyek a 
hiányzó országutak helyét pótolják s m elyeken igen sok helyen való
sággal tutajokra épített falvak is vannak. De m ég e helyeken is 
számos város van rom okban, egykori nagy birodalmak székhelyei, 
közöttük leghíresebb A ngkor Vat, Kam bodzsa határához közel a 
6— 15. századból származó gyönyörű romokkal, m elyeket a benn

szülöttek a gonosz 
szellemek alkotásai
nak tartanak. Ezen 
a helyen volt a vi
téz khmer népnek 
a khinaiak által is 
m egbámult pompás 
fővárosa, melynek 
m ég romjaiban is 
hatalmas templomai 
s palotái nagy fény
űzésről tesznek ta
núságot s érdemes 
tárgyai a régészek 
tanulmányozásának. 
Fenn északon a laok 
és félvad m oik föld
jén  is vannak hatal
mas rom ok, melyek
nek kifejlett építé
szete ősi műveltség
ről tesz tanúságot.

Az ország fő 
városa, mely egy
úttal az egyetlen 
fontos hely, -Bawf/- 

M  a Menam torkolatától 63 kilom éter távolságra fekszik s közel fél
millió lakosa van, m elynek csaknem fele khinai. Ázsiai Velenczének 
hivják, m ivel igen sok benne a csatorna és a tutajokon épült 
házak néha 5-6 sorban egymás m ögött deszkákkal összekötve. Itt 
lakik a szegényebb nép. De a város más része sem nagyon csinos, 
kajla fedelü, bambusz gerendákból, sárból és agyagból épült házak 
töm ege. Csak egyes paloták s a több mint száz pagoda tűnnek ki.

Sziámi kötcltáncxos.



melyek aranyozott tetői napfényes időben messze csillognak. A  leg 
szebb épület a W at-krao-prao, óriás pagoda, elefántcsonttal és gyön gy 
házzal kirakott, m eg freskókkal díszített falakkal s Buddhának hatal
mas nephridszobrával. A  város főutczája a K rung több kilom eter 
hosszú, de a délnyugoti monszum szél fuvásakor a,z egész utcza víz 
nlá kerül. Fővásár-tere a szampang, hol opium lebujok, korcsmák, 
játékbarlangok s különböző műhelyek tarka változatosságban talál
hatók. A  klastromokban 20,000 boncx lakik. A  mellékutczák nagyon 
piszkosak, bár kóbor kutyák és keselyük zavartalanul lakmároznak 
bennük.

A  régi főváros Ajunthia ma már csaknem teljesen rom. E gy 
pár élénk forgalmú hely van a M ekong mellett, különösen Luang 
l'ribang és Basszik; a főváros k ikötője Paknam kies hely, de nagy 
forgalmú, legnépesebb Battam bong Kam bodzsa határához közel.

A  F R A N C Z IA  IN D O  K H IN A

Mivel az angolok csaknem egészen kiszorították a francziákat 
Keletindiából, a dicsszom jas nép Hátsó-Indiában keresett kárpótlást 
és nem csekély sikerrel. 1862 óta négy tartományt foglaltak el egy
más után, melyeket 1887-ben Indo-K hina név alatt egyesitettek, bár 
külön vezetés alatt. Kokhinkhina és Tongking (150,000 km^ 12 millió 
lakossal) ma már közvetlen gyarmatok, a nagyobb, de néptelenebb 
Kambodzsa és Annám védállamok. Hátsóindia nyugati fele ma már 
egészen franczia s újabban m ég tovább ment a terjeszkedés Sziam 
lóvására, melyet ma a két nagy európai állam kölcsönös féltékeny
sége tart fenn.

A  déli részeken uralkodó nép a a vitéz khmerek
rlkorcsosult, de m ég m ost is rokonszenves utódai. Jámbor, közöm bös, 
könnyelmű, dalkedvelő, de dolgozni nem szerető nép. A férfiak szűk 
felső ujjas ruhát és bő nadrágot viselnek, vállukra értékes övét köt
nek. A  nők térden alul érő széles, a mellen nyilt s a derékra szo
rított inget hordanak és selyem övét kötnek bal vagy jo b b  vállukon 
keresztül. Hajukat fejők  búbjáig  lenyirják s azt fejők  tetején kon
tyosán viselik. A  köznép buddhista, beéri egy feleséggel, halottait 
elégeti és szokásaiban a sziámokat utánozza.



Sokkal számosabban vannak az kis termetű, sovánv
izgékony nép, sok tekintetben hasonló a khinaiakhoz. Nevezetes 
antropologiai sajátságuk, h ogy  lábuk hüvelykujját szabadon m oz
gathatják, miért a khinaiak őket négykezüeknek szokták nevezni. 
Csaknem oly  fürgék, mint a majmok, alkalmazkodó tehetségük bámu
latos s a kézügyességben nagy tökélyre viszik, de egyúttal —  ha 
tehetik —  nagyon pazarlók és fényűzők. Öltözetük és szokásaik, ide 
értve az opiumszivást is, a khinaiakéhoz hasonló. Jellem ző, hogy az 
előkelők csodálatos gondot fordítanak körmeik megnövesztésére, talán 
annak jeléül, h ogy  ők kézi munkával nem kénytelenek foglalkozni. 
Nevezetes, hogy bam buszból készült házaikat többnyire czölöpökre 
építik s a tetőt hosszan eresztik le a veranda felé, hol a férfiak 
pipáznak s trécselnek, m ig  a szolgaként tartott nők benn a házban 
szőnek és varrnak.

M indkét népnél, valamint az általuk részben kiszorított félvad 
törzseknél uralkodó a törzsrendszer; egyes falvaknak külön kis feje
delmeik vannak, a legtöbb helyen m ég a keletindíai kasztrendszer is 
divatos. A  tetoválás nagyon elterjedt, valamint a czölöpépitészet is. 
de sok törzs, különösen a khinai határon már a sziklák között ütötte 
fel faluját. A  kevésbé müveit moi, kham, muang és laos törzseknél 
a nők nagyobb becsületben részesülnek, mint a művelteknél, bár ők 
is vásárolják menyasszonyaikat. Bambuszházaikban igen gyakran több 
család van együtt s ilyenkor külön helyiség is van a valódi istenség 
számára. A z északiak inkább khinai, a déliek inkább maláj jellegűek, 
de minden kisebb néptöredékről valószínű, h ogy  ők voltak a földön 
s esetleg részben Khina déli részében a régibb, ma tulajdonaiktól 
m egfosztott lakók.

A  legrégibb s ma közvetlenül a helytartó vezetése alatt bizo
nyos önállósággal felruházott franczia gyarmat R oM m M w a  a M ekong 
delta vidékén, m elynek hat nagy ága hajózható. A  lakosság jelenté
keny része khinai, kiknek ősei m ég akkor telepedtek itt le, midőn 
Khinát a mandsuk m eghódították. A z egész népesség rizstermeléssel 
foglalkozik, m elyből évente 50 m illió frank értéküt szállítanak főké]) 
Khinába.

A  főváros (65,000 1.) igen csinos és rendezett mo
dern város. Vannak szép épületei, növénykertje, kaszárnyája és két 
kollégium a. A  tartomány 7 m egyéjében szintén van egy pár élénk 
kereskedő hely, legjelentékenyebb Mytha a M ekong legészakibb ágá
nál s Hátién a sziámi öbö l mellett.



A  szomszéd a M ekong jo b b  partján, egykor hatal
mas birodalom töredéke, névleg m ég m ost is királyság, de a fővá
rosban lakó királynak alig van valami hatalma. A z ország nagyobb 
része alluviális sikság, melyen rizst term elnek, de van hegyes vidéke 
is, hol vasat, zafírt és rubint találnak, m ig a fo lyók  m edrében ara
nyat mosnak. A  Balatonhoz hasonló nagyságú Taliszap tó rendkívül

Hossxukörmök Anmtmbót.

gazdag halakban s fekvése is kiváló szép. Az éghajlat azonban átlag 
véve egészségtelen s a lakosok szegények. A  főváros .P/MW a
M ekong mellett (75,000 1.) falusias jellegű , de a benne lakó khinaiak 
élelmes kereskedők. N evezetesebb helyek m ég Pursat a nagy tó 
mellett, Sambor a sziámi határszélen és Kam pót tengeri kikötő.

Jelentékenyebb m indezeknél császárság, hol Magyar-
ország kétharmadának m egfelelő területen m integy 6 m illió ember 
lakik. Kicsinyben Khinát látjuk itt : absolut uralkodót, ki egyúttal



egyházi fő, ősök és védőszentek tiszteletét, Konfucius tanát, a nép
ben rendkívül élénk érzéket a kereskedés iránt, khinai jellegű  váro
sokat, öltözeteket és szokásokat, csak az ország benseje felé lakó 
s kevésbé művelt népnek van inkább maláji je llege . A  rizs mellett 
itt selym et és czukrot is nagyban tenyésztenek s elterjedt a csator

názás, bár a folyók  gyakran ki
száradnak esőhiány miatt s ezért 
többször m ég lisztet és rizst is 
kell külföldről hozatni. A  job b á gy 
ság daczára, a jó lé t  emelkedőben 
van, de csak a partvidékeken, 
mert a belfölddel gyenge a köz
lekedés. A  főváros a tenger
parton (30,0001.) jelentékeny erőd. 
A város közepén van a királyi 
palota, van benne továbbá ágyú- 
öntő, arzenál és több kaszárnya. 
N evezetesebb helyek m ég Fajfóra 
kikötő és a népes Bindin.

Legtöbbször emlegetik az 
indo-khinai birtokok közt a 
Khinához legközelebb fekvő Towg- 
/íMM/ot, mely 1882-ben véres 
háború után ju tott Francziaország 
birtokába. E gészben véve hegyes 
vidék, de a Szonkoj folyó hatal
mas torkolata rendkívül sűrű 
népességű áldott sikság, hol a 
rizs bőven terem s oly jó  m inő
ségű, hogy Khinába is több 
millió értékűt visznek ki éven- 
kint. A delta körülbelől oly nagy 

területű, mint Pestm egye : az öblökben ezenkívül számos sziget van, 
melyek közül a 1\ ebao szigeteken háztelepek vannak. Éghajlata forró 
és esős, különösen májustól szeptem berig, midőn a viharok gyako
riak. Mindamellett a gazdag vidéken már közel ezer európai keres
kedő telepedett le. A  hegyvidéken, habár a Szonkoj völgyéből 
Yünnan határáig ma már vasút vezet, m ég kevéssé ismert s a 
francziák uralma inkább névleges. De ez is gazdag h e ly ; só, kőszén,

H m lilhn  sx o b tn  Tonldnpít 'ó l.



épületfa és drágakő bőven fordul elő. A z uralkodó annaniita 
népfaj sok bivalyt, xebut és disznót tart, mértékletesek, józanok és 
iparkodók. A  khinaiakkal állandó összeköttetésük van, az elégület- 
lenek innen várják szabaditásukat a francziák uralma alól, holott az

Díszelefánt az annami császár udvarában.

különösen a sok garázdálkodó rabló kiirtásával nagy szolgálatot tett 
a népnek. A  hegyekben m oi, man, m uong és más kevésbbé ismert 
törzsek laknak. Mindenütt sürü erdőségek vannak, m elyekben állí
tólag vas, réz, arany és ezüst nagy m ennyiségben fordul elő. 
A  gyarmat fővárosa RaMM, a Szongkoj delta északi tövében a 
franczia Indokhina legnépesebb városa (150,000 1.) s ezenkívül is



csinos hely széles kikövezett utczákkal és szép sétaterekkel. A  többi 
városok sokkal kisebbek, de egy pár, köztük Baknin, tekintélyes 
katonai erőd s mások, mint H aiphong, Sontag és Namdin emelkedő 
télben levő kereskedelm i városok. Mint hadi kikötő az A longi öböl 
nagyon nevezetes, innen tenger alatti táviró visz Hueba és H ong
kongba. A  társadalmi és üzleti élet a delta vidékén általában 
nagyon emlekedik, a kereskedelmi fogalom  már 7 - 8  millió dollár
nyi, bár a franczia államnak m ég a kiváló gyarmatára is sokat kell 
költenie. T onking jövőjében, bár az egészségtelen éghajlat és a 
gyakori lázongások sok áldozatot követelnek, a francziák nagyon 
biznak, különösen sokat várnak attól, h ogy  innen szabad összekötte
tésük lesz Khina népes és gazdag déli tartományaival.

Xebuükür .
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A NNAK a nagy szigetcsoportnak, mely Délázsia és Ausztrália között 
-fn. elterül s mely, mint már fentebb is említettük, kétségkívül egy 
régi szárazföld maradványa, jóform án önkényesen állapították m eg 
határait a földrajzírók. A  tenger fenekén van ugyan egy mély barázda, 
mely különösen Báli és L om bok, továbbá Borneo és Celebes között 
mutatkozik, de ezt a természetes határt épen nem veszik figyelem be 
s m ég kevésbé azt, hogy a szigetcsoportnak déli U jguineához közel



eső része állatvilágát és lakosságát tekintve inár inkább ausztráliai 
je llegű . A  döntő m egkülönböztető je l a holland gyarmatbirodalom 
egysége, mert az egész szigetcsoporton ők az uralkodók, csak a 
félreeső Filippini csoport maradt m eg a spanyolok kezében s egyes 
kisebb területek vannak m ég angol és portugál hatóság alatt. Az 
egykori nagy hollandiai gyarmatvilág je len leg  itt összpontosul s 
annak királya, a rendkivül népes Jáva, egyúttal a szigetvilág legne
vezetesebb része.

N agy számokban véve m integy 2 millió km^ területű ez a szi
getvilág, melynek északi része egész a ma Japánhoz tartozó Form oza 
szigetéig  terjed s zöm e az egyenlítő vidékén van, de egyes részei 
jóva l lejebb nyúlnak. Zöm ét a Szunda szigetek teszik, melyek közül 
négy nagy (B orneo, Szumatra, Jáva és Celebes) csaknem egészen 
önállók s mellettük eltörpülnek a Molukkák, Szuluk, sőt a Filippí 
csoport tagjai is. Ausztrál-Ázsia elnevezése mellett, sőt ennél gya- 
kortabban is, olvassuk az indiai szigetvilág, maláji szigetcsoport 
(Malézia) avagy Hollandia neveket.

A  tropikus világnak különleges rendkivül érdekes csoportja ez, 
m elyet a nagy forróság és a csaknem átlandó monszum szelek által 
teremtett nyirkosság csodálatos gazdaggá tett állatban és növényben 
egyaránt. A z Ausztráliához legközelebb eső részek s különösen Tim or 
sziget kivételével mindenütt dús erdőket s duzzadó életerőt találunk. 
A  nagy angol természettudós W allace után, ki e szigetcsoportot az 
orangutáng és a paradicsommadár hazájának nevezte el, egész sereg 
természettudós tanulmányozza itt a term észet kimerithetlen kincstárát 
s köztük több magyar eszközölt itt gyűjtéseket.

Keletindia állatvilága, köztük a hatalmas elefánt, csaknem tel
jesen  m eg van Ausztráliában, de azoknál sokkal több s a változa
tosságot nagyon emeli m ég az, hogy egyes déli szigeteken már ausz
tráliai fajokkal találkozunk. A  fentebb említett mély barázda, bár 
csak egy pár m érföld szélességű, egészen eltérő világokat választ 
szét. C elebesen például már nincsenek azok a majmok, evetek, vad
macskák, szarvasok, m elyek Borneoban nagyon gyakoriak s az egy
máshoz közel eső Báli és L om bok állatvilágai egészen különbözők. 
A  legtöbb  szigeten feltalálhatok az őserdők, léggyökerekkel és kapasz
kodó indákkal behálózva s e mellett itt van valódi hazája a pálmák
nak és a fűszereknek, A  Molukkákat, melyeknek szegfűszeg, muszkát- 
dió, fahéj, bors és más hasonló dúsgazdag termékei oly nagy veszélye 
volt a kapzsiság áldozatául dobott bcnszülötteknek, a földgöm b leg-
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első fűszertermő vidékének tartják. 8 ezt a term észetgazdagságot 
megtartotta a szigetvilág a művelődés hatása után is, sőt a beültetett 
kávé, rizs s más ültetvények szintén dúsgazdag aratásokat adnak.

E gységes képet különben a fentebbi általános vonásokon kivül 
nem alkothatunk a szigetvilágról. M ég a lakosok is nagyon külön
bözők, bár túlnyom ólag malájiak közé tartoznak. De m égis mintha 
összetartaná őket a föld alatti rom boló erő, m ely itt hatalmasabb, 
mint bárhol másutt. A  szigetcsoporton m ég m ost is 109 m űködő

Jávái vidék.

vulkán okádja a lávát, hamut vagy iszapot, dönti rom okba a lejtőiken 
levő falvakat, sőt iszonyú kitöréseik közben olykor önmagukat is 
teljesen szétrobbantják s több ezer kilométernyi területeket temetnek 
izzé-porrá tört romjaik alá. Minden szigeten van egy pár vulkán, 
Jávában 45 s ezek közül 28 m ég működésben, Szum bavában 20 s 
Szumátra legmagasabb hegycsúcsa az Indrapura folyvást okádja a tüzet. 
Rombolásaikat gyakran van alkalma feljegyezni a történetnek. Szum- 
bava szigeten a Tambora vulkán kitörése 1815-ben 42,000 embert 
pusztított el s m ég élénk emlékezetében van a jelen  nem zedéknek a

47*



Krakatoa kitörése 1883-ban, mely a Jáva és Szumátra között elnyúló 
Szunda szorosban fekvő szigetet, Jáva partján A njer városát s szá
m os apróbb helyet elpusztított. A z óriási kitörés által felkorbácsolt 
tengerhullám ok Am erika és Európa partjáig éreztették erejüket, a 
kivetett hamu 10 km. magasba röpült, 750,000 km^ területen elszó
ródott, soká piroslott az égen napszállat után és napfelkelte előtt s 
annyi horzsalék kő úszott a Szunda ut körül, h ogy  a hajók napokig 
nem közlekedhettek miattuk.

A  szigetcsoportokat ennélfogva külön-külön fogjuk  tárgyalni s 
mint kiváló nevezetességüt, Jáva szigetét önállóan. A  legtávolabb eső 
szigetcsoport

A  F I L I P P I  S Z IG E T E K

T öbb mint háromszáz éve (1569 óta) uralkodnak a spanyolok e 
szigetcsoport felett, mely ezernél több darabból áll, de területe csak
nem egyenlő Magyarországéval s lakosainak száma felülhaladja a 7 
milliót. De ez a hosszú időszak sem volt elég arra, hogy a spanyol 
uralom itt szilárd gyökeret verjen, a déli szigetek nagy része telje
sen független, rabló népekkel van tele, a többi műveltebb rész pedig 
minduntalan lázadásokba tör ki s méltán, mert a spanyol kormányzat 
kritika alatt áll s egész a legújabb idők ig  szemérm etlen kizsákmá
nyolása volt a bennszülötteknek. M ég ma is szom orú az anyagi hely
zet s az egész területen (3 korm ányzóság 43 tartománynyal) deficit 
uralkodik.

A  szigeteket minden oldalról mély (3-6000 m.) tengerek veszik 
körül, a partok általában meredekek, korallpadokkal környezettek s 
axonkivül gyors és heves tengeráramok is nehezítik a közlekedést 
az egyes szigetek között. Mindenütt találunk hegyeket, a legmaga
sabb csúcsok többnyire vulkánok, melyeknek kitörései, valamint a 
földrengések gyakoriak. A  hegylánczok miatt minden szigeten egy 
és ugyanazon időben kétféle évszak v a n : midőn a délnyugoti monszun 
fúj, a szigeteknek nyugati és déli részén van az esős, az északkeleti 
részén pedig a száraz évszak, midőn pedig az északkeleti fúj, az 
ellenkező eset áll be. V iharok is gyakoriak s a napéjegyenkor mutat
kozó orkános forgószél nagyon veszedelmes. A  m eleg nem türhetlen 
s általában m ég az európai ember is jó l  elbírja az éghajlatot. A



Krakatoa sziget a Szunda szorosban.



hegylánczok iránya, miatt egy pár nagyobb folyó is alakulhatott, a 
legnagyobb Luxa szigetén a Cagayan 350 km. hosszú.

A  sziget növényzete igen gazdag s feltűnő a sok eredeti faj. 
Keleten inkább látszik a tropikus je l le g ; őserdők, pálmák és folyon 
dárok töm egesen lépnek fel, nyugaton ellenben m ég északi növé
nyeket is találunk, egy pár fenyőfajt s a tetőkön valóságos alpesi 
növényzetet. A z arktikus és tropikus tenyészetnek ezen éritkezése 
különös bájt kölcsönöz a filippi szigeteknek. A  hegyek feketészöld 
fenyvesei után sajátságos látnunk, h ogy  a völgyben a házakat pálma 
ligetek és czukorültetvények veszik körűt. A  természet színgazdag
ságát a sziget lakói is ellesték, mert ruházatukhoz szintoly élénk és 
tarka színeket válogatnak, de ez a tarkaság egyátalán nem bántó a 
szemnek, mint nem a fénynek bősége sem.

A  nép nagyobb része a malájokhoz tartozik, de vannak m eg
lehetős nagy számmal pápua je llegű  gyapjas hajú és sötétbőrű 
negritók (kis négerek), kik legtöbbnyire függetlenek, a malájokkal 
harczias viszonyban élnek s primitív fegyvereikkel, melyek között a 
dárda, m érgezett nyíl és tőr is szerepelnek, valóságos hadjáratot 
folytatnak. A  malájok között legm űveltebbek a sötétszinű 
kiket, különösen a fiatal leányokat, nagyon szép fajként dicsérnek. 
A  tagál általában szelid, tapintatos és ügyes ember, de rendkívül 
szenvedélyes játékos. Rajzolni, faragni, szőni nagyon jó l  tudnak, 
zenei tehetségök pedig egyenesen bám ulatos; szen v ed é lly e l gyako
rolják azt, esténkint mindenütt felhangzik a zene, zongorát néha a 
fabódékban is találunk. Házaik összenőtt és rotanggal befont bambusz 
gerendákból állanak, többnyire a víz széién czölöpökre építve. Mű
velt nép m ég az M7oroíoA, kik nagyobb községekben s tágabb udvar
ral ellátott házakban laknak s nem annyira földműveléssel, mint 
inkább iparral és bányászattal foglalkoznak. Aranyat, vasat és rézt 
a legutóbbi idők ig  ők ástak egyedül, most többnyire spanyol rész
vényeseknek munkásai. A  legnagyobb szerepet azonban a társadalmi 
életben nem ók, hanem a khinaiak játszák, kiknek kezében van többek 
közt a kiskereskedelem egészen. A  khinaiak gyakran vettek részt a 
forradalmakban a spanyolok ellen, a miért a kormány folyton üldözi 
őket, igen sok ezenkívül önként visszatér hazájába, mihelyt össze
szedte magát, mindamellett számuk meghaladja a százezeret s fo ly 
vást növekvőben van.

A  spanyolok gyarmati zsarnoksága egész a legújabb időkig 
m ég azt sem engedte m eg, hogy a Hlippi szigetek más állam hajói



val kereskedelmi összeköttetésbe lépjenek, holott maga hosszú időn 
át évente csak egy hajót küldött ide. Mindennek daczára az áldott 
természet sok kincset adott számukra. A kókuszdió, az Arika pálma, 
melyből a betelt csinálják, a bors, muszkátdió, az indigo, a manilla 
kendert szolgáltató musa textília s sok más hasznos növény, köztök 
32 festékanyagot szolgáltató fa, bővében terem mindenütt. A manilla 
kender nagy forgalmi czikk lett, ezenkívül a szivargyártás, az abaka 
nevű szalmaszövés és a szalmakalapkészités, továbbá a czukor és 
kopra termelés emelkedtek nagyra. A dohányzás és szivarkészités 
jóformán specialitása egyes váro
soknak s a szivarkák élvezete 
általános. Még a csinos tagál 
leányok is bagóznak, czigarettáz- 
nak, kókuszolajjal kenik magukat, 
tisztátalanok és lomposak, szaguk 
e miatt kellemetlen.

A szigetcsoporton különben 
csak egyetlen igazi nagy város 
van: .l/a-MíVa Lux;m szigetén, mely
nek a külvárosokkal együtt mint
egy 160.000 lakója van. A csen
des belváros spanyol Ízlésben 
épült; egymást keresztező széles 
utczái, nagy terei, jezsuita stylben 
épült templomai és klastromai 
vannak. Az élénkebb külvárosok 
házai részben földszintesek, rész
ben emeletes cottage házak nagy 
ablakkárpitokkal és hüs folyosók
kal. Kiválóbb épületei a kormányzó palotája, a szép érseki templom, 
az egyetem, 3 nagy dohánygyára, czukoríinomitó és sörfőző. 
Tulajdonképi kikötője Cavita, hol évenkint mintegy 500 hajó 
fordul meg.

Az országot a természet 5 csoportra osztja: 1. ALuzan sziget 
a mellette levő kis szigetekkel, az egész területnek mintegy ^-de.

2. A Vingaszigetek. 3. A palauancsoport. 4. A mindanaocsoport. 5. A 
szulucsoport. Mindezeken alig van nagyobb hely, az egy-két ezer 
főnyi népességű fővárosoknak is egyedüli nevezetessége rendesen 
egyik főhivatalnok vagy püspök palotája, a legtöbb szigeten alig van

Fitippi bennszülött.



európai. Igen szépek a Szuluszigetek tüzes tekintetű mozlim maláj 
lakói. Férünk és nők bu gyogót viselnek, a férfiak turbánt vagy fezt. 
A z asszonyok szabadon, fátyol nélkül járnak.

JA V A

A  Filippi szigetektől délre terülnek el a hollandok birtokai, 
melyhez az itt tárgyalt szigetcsoportból csak Borneo északi része, 
Tim or, K em bing és Áru nem tartoznak, de ennek ellenében m ég 
délibb vidékekre is kiterjednek, igy U jguinea egy részére. Három 
század alatt, főkép azonban 1814 óta teremtették m eg a hollandok 
ezt a tekintélyes gyarmatbirodalmat, mely je len leg  már kerekszámban 
másfél m illió km^ területre tetjed mintegy 35 millió lakossal s ural
mukat ügyesen biztosították az által, hogy a benszülöttek szokásait 
és vallását (ma nagyobbrészt mohamedán) teljesen megkímélték s az 
összes földbirtokot koronabirtoknak nyilvánítván, a benszülötteket 
munkára nevelték, de egyúttal annak szükségleteiről atyailag gon 
doskodtak. Ez a patriarchalis je llegű  absolutismus legjobban sikerült 
Jáva szigetén, hol a je len  században a népesség 4 miHióról 25 mil
lióra emelkedett s igy ma ez a sziget, mely Magyarország területének 
csak egy harmada, a földgöm b legnépesebb országai közé tartozik.

A  holland gyarmatok főkorm ányzója Batáviában lakik s rendel
kezésére állanak a különböző szigetekre küldött residensek. Jáva a 
mellette fekvő kis Madura szigettel az egyik főcsoportot alkotja, a 
többieket együttvéve Buitenbezittingennek nevezik. A z összes euró
paiak száma e nagy területen csak 54,000 volt, úgy hogy a katonák, 
rendőrök és tisztviselők nagyobbrésze is a benszülöttekből kerül ki, sőt 
uralkodók (regens) is vannak közöttük, bár inkább látszólagos hata
lommal. A  sűrű népességű Jávában m eglehetősen kifejlett a közle
kedés, ipar és a közoktatásügy, a vasút vonalak hossza mintegy 2000 
km., de a többi gyarmatok sincsenek teljesen elhanyagolt állapotban, 
sőt a holland kormány évről-évre jelentékenyen kiterjeszti czivilizáló 
működését.

Jáva szigete nem messze az egyenlítőtől délre csaknem egye
nesen nyúlik nyugat-keleti irányban több mint ezer kilom éter hosszú
ságban oly keskenyen, h ogy  egyetlen pontja sincs 100 kilométernél 
távolabb a tengerparttól. Mellette, különösen az északi laposabb 
részen töm érdek apró sziget van, benseje csaknem mindenütt hegyes



és vulkánokban gazdag. A földrengések gyakoriak, de nagyobbára 
gyengék. Folyóvizei számosak, d% természetesen rövidek s csak a 260 
km. hosszú Kali Szolon járhatnak kisebb gőzösök. Az esőmennyiség 
igen nagy, a forróság jelentékeny s ezért a termékenység feltűnő. 
A műveletlen föld nagyon kevés, kávét, czukornádat és rizst nagy 
mennyiségben tenyésztenek. Az európaiak alig birják ki sokáig ezt 
a nyirkos forróságot, mely lankasztólag hat reájuk s a természet 
annyira uralkodik az emberi mű felett, hogy a rövid ideig elhanyagolt 
talajt rögtön elbontja az erdő. A tenyészet kedvező az állatvilágban 
is. Batávia közvetlen szomszédsága csak úgy hemzseg a krokodiloktól 
és majmoktól. Tigris, szarvas s más nagy állatok ma már ritkulni

Kuli takás .hh'ábim.

kezdetiek, de annál több a sok madár és a csillogó, fénylő bogarak. 
A 2/0 faj madár között különösen kiválik a Gollocalia esculenta, 
melynek ehető fészkei nagyobbára a déli partok meredek mészfalai- 
nak barlangjában találhatók. Az ásvány világ sokkal szegényebb kin
csekben, de nafta és aszfalt sok van s különösen gyakoriak a meleg
víz források. Nevezetes ezek között a Szolo völgyében fekvő „Gheko 
Kendke Gomba (a forró ördögök hazája") név alatt ismeretes iszap
tó. melyből forró iszaposzlopok emelkednek fel szüntelen s azután 
fülsiketítő robajjal esnek a tó szinére, hol méter nagyságú buboré
kokban nagy robajjal pattannak szét. Szintén nagyhírű természeti 
nevezetessége a szigetnek a halál völgye, melyből veszélyes gáz 
ürnh'k ki folytonosan.

t;.V"i'gy AiaitAr: A iötit ós né])ui. 111.



A  sziget őslakossága, és, bár az európaiakon kivül arabok és 
khinaiak is nagy számmal laknak itt, m ég m indig az óriás nagy 
többség  a maláji törzshöz tartozik, kik között három nagy csoportot 
különböztetnek m e g : nyugaton a szundaiakat, keleten a tulajdonképi 
jávaiakat, északon s Madura szigeten a maduriakat. Mindmegannyi föld
m űvelő s részben halász, az ipar jóform án a házi mellékfoglalkozásra 
szorítkozik, állattenyésztésük is csekély, a szarvasmarhákat húsúkért 
tartják, a földm űvelésnél bivalyokat használnak.

Mindhárom néptörzs kis termetű, fekete hajú, lapos orrú s ala- 
csony-széles hom loku, de a jávai általában karcsúbb, ügyesebb, moz
gékonyabb és cziczom át kedvelő. A  férfiak kurta nadrágot hordanak 
s arra tekerik a térdig  érő szorongot széles övvel, lábuk meztelen 
marad. Fejökre karimátlan lapos tölcsérformára font kalapot tesznek, 
m elynek a közepe kerekre van kimetszve, hogy a kontyuk beléféijen ; 
az előkelők karimátlan köcsögkalapot is hordanak. Házaikat, miként 
az egész szigetcsoporton  szokás, többnyire czölöpökre építik, az 
ajtóhoz létrán vagy lépcsőn járnak fel. A  földszinten van az istálíó. 
az em eleten a lakóház. A  kirugó tető alatt elhelyezett verandán töltik 
szabad óráikat. A  lakóhelyeken igen sok európai bútor és szobadísz 
található, de azért többnyire gyékénypadon szoktak hálni. A  falvakat 
mind egyform ára épitik. Közepén nagy kerek tért hagynak, melyen 
a m ecset és iskola áll, körülötte sorakoznak a bambuszgerendákból 
épített pálmalevelekkel födött házak. Minden falut egy 20 méteres 
sövény s apró hegyes czövekekkel kibélelt árok keríti, melyet ren
desen sűrű száraz bozót takar el.

A  jávai nép rendszerető s eléggé dolgos, különösen feltűnő, 
hogy a férfiak többet dolgoznak, mint a nők, kik főkép csak a ház
ban foglalkoznak, de azért nem zárkóznak el a külvilágtól, mint a 
nyugoti mohamedán nők. A  szertartásokat, mint a malájiaknál álta
lában, nagyon gondosan m egőrzik s a kaszt je lleget és önérzetet 
minden jávai becsületkérdésnek tekinti s annak megsértését rendesen 
vérrel m ossák le. Általában a jávai szeret gyilkolni s nem ritkán 
található egy -egy  félőrült (am onok), ki tőrével az utczán mindenkit 
válogatás nélkül leszúr. Kártyajáték, bikaviadal, kakasversenyek s más 
vad szokások is divatoznak. Az előkelők azonban az európai modort 
utánozzák, fényűzést fejtenek ki s az utczán csak palankinokban hor- 
doztatva jelennek meg.

A  sziget legjelentékenyebb helye, az északnyugati par
tot! fekszik. 161t-ben  alapították s Singapore fellendülése előtt Ázsia
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délkeleti részének legtekintélyesebb helye volt, azóta hanyatlott, de 
ma is több lakosainak száma a százezernél. A  hollandok dicséretére 
szolgál, h og y  a hajdan igen egészségtelen várost ma már lakhatóvá 
tették, bár az előkelők régi szokásból m ost in a pár órányira fekvő 
hegyi nyaraló helyet, B uitenzorg-ot (Gondnélküli) lepik el, melyet a 
tudósok is nagyon kegyelnek világhírű botanikus kertjeért. Magában 
Batáviában a magasabban fekvő keleti Veltrevreeden városrész a 
legelegánsabb, bár az üzletek a tengerparti északi részen vannak. A 
kikötő nem elsőrangú, de elég élénk, mert a Batáviában lakó sok 
khinai és európai kereskedő nagy üzleteket csinál s e mellett számos 
gyár van a fővárosban és közvetlen környékén. A  tudományos, mű
vészeti s emberbaráti élet m egnyerő s e mellett a gyönyörű termé
szet vonzóvá teszi a parkokat és sétatereket, melyek közül a K önigs- 
plein fasoraiban időről-időre minden előkelőség megfordul.

Jáva északi partjain Batávia után a legjelentékenyebb keres
kedőhely (70,000 1.) körülbelül a sziget közepe táján. 
Nevezetes ez a hely arról is, hogy innen hozták be először (181!)) a 
kholerát Európába. Távolabb Madura szigettel szemben van Jáva leg
népesebb (150,000 1.) városa a Kadiri folyó torkolatánál. 
A  hollandi csinos városrészen kivül külön khinai város van itt s e 
mellett nyaraló telep, továbbá tengerészeti csoport. A  kisebb szigetek 
terményei leginkább itt gyűlnek össze. A  déli részen és Madura 
szigeten nincs jelentékenyebb hely. A  keleti parton a Krakatoa vul
kánnal szem ben Andser a legjelentékenyebb kikötő. A  sziget ben- 
sejében Szurakarta és Dsokelsokarta, két jelentékeny maláj állam 
fővárosai, a legnépesebb városok, melyeknek környékén nagyszámú 
rom ok találhatók.

A  legjelentékenyebb rom ok azonban Batáviába közelebb a M o- 
rapi és Merbabu nevű hatalmas tüzokádó hegyek közt feküsxnek, 
köztük Japán egyik főbüszkesége a óriási tem plom romjai.
A  m üvészettörténelem  egyik legérdekesekb emléke ez, de érdekes 
környezete is, egyike a földgöm b legszebb vidékeinek, hol a grotesk 
kopár hegycsúcsok, a kedves idylli táj, a hullámzó erdős hegyek s 
általában a legrik itóbb  ellentétek igen szép összhangban mutatkoz
nak s e m ellett a tropikus éghajlat buja tenyészete elragadja a ride
gen kutató európaiakat is.



Jáva szigetén kivül még 3 nagy s számos apróbb sziget alkotja 
a Szunda-szigetcsoportot, Ausztrál-Ázsia zömét. Kettő ezek közül 
csak részben a hollandiaké, épen a legnagyobbak, Borneo, mely har- 
madfélszer s Szumátra, mely csaknem másfélszer olv nagy, mint 
hazánk. De sem e kettő, .sem a többi szigetek nem oly népesek 
többé, mint Jáva s nem egy helyen a benszülöttek még vad állapot
ban élnek.

SxHimth'iti fejedelem lakása.

A Jávához legközelebb fekvő sokkal tagoltabb, mint
az előbbi. Egész hosszában egy közepes magasságú hegyláncz vonul 
el. a Bukit-Bariszán, a melyen számos kialudt és még most is 
működő vulkán, még több nagy magasságba (3700 m.) felnyúló hegy
csúcs ül, itt-ott 2-3 ágra is oszlik és ismét egyesül, előtte az észak
keleti part közelében alluvium sikság terül el. Folyóvize sok van, a 
keleti oldalon nehány jelentékenyebb, melyeknek torkolata jó kikö
tőül szolgál. Jellemző a természetes csatornák nagy száma az alföldön, 
a hol a forgalmat leginkább vizen közvetítik. Nehány tava jelenté-



kény. A z éghajlat m eglehetősen egyenletes, közép hőmérséklete mint
egy 26 fok.

Szumátra természeti kincsekben igen gazdag sziget. Arany és 
ezüst nagy m ennyiségben fordul elő, ezenkívül is számos hasznos 
ásvány van. Növényzete a borneoihoz hasonló. Nagyon nevezetes 
állatvilága sajátságos fa jtá iró l; itt él az orang-utáng, az emberfajta 
majmok egyik legnevezetesebbike, a tigris, orrszarvú, maláji zebu, 
repülő kutya s a vad elefánt. A  folyókban sok a hal és a krokodil, 
partjain a madarak és rovarok száma rengeteg. A  benszülöttek bivalyt, 
zebut s kisebb m ennyiségben szarvasmarhát, ju h ot és kecskét tar
tanak, de annál több szárnyas állatot. Banánok és más gyüm ölcsök 
nagy m ennyiségben tenyésztetnek, épületfa, guttapercha, rotingpálma 
tömérdek.

A  nagy sziget lakói nagyon különböző nevek alatt fordulnak 
elő. A  külföldről jö t t  tamulok, jávaiak, arabok s khinaiak (110,000) 
és európaiak (5000) mellett leggyakoriabbak a batták, acsiniak, 
palembangiak és lam pongok, mind többé-kevésbbé kevert maláj faj. 
Csaknem minden benszülött törzs félvad állapotban van, bár a bntták 
kivételével többnyire mohamedánok. Feltalálhat)) m ég náluk az ember
evés is, m elyet azonban csak büntetésül szoktak használni. A  benső 
vidékeken némely községben m ég a nőuralom (matriarchatus) is 
feltalálható, mert a házakban csak az anyai ág rokonai laknak közö
sen s a férj saját családjából csak titokban jár el nejéhez s vagyonát 
nem gyerm ekei, hanem testvérei örökölik. Öltözetük a maláji szarong, 
de testük nagy része meztelen marad s e helyett fülükben és kar
jaikon vaskarikákat és más ékszereket hordanak. Ném ely törzsnek 
nagyon kifejlett érzéke van a müipar és zene iránt, hímzéseket, 
fafaragványokat s fegyvereket csinosan készítenek. Egészben véve 
azonban a népesség ritkasága miatt a nép nagyon szegényesen él. s 
a természet gazdag kincseit nem tudják kihasználni.

Epén ezen okból az európaiak és arabok által benépesített 
kikötő városok kivételével alig van jelentékeny hely a nagy szigeten. 
A  benszülöttek legnagyobb állama, az északi csúcson elterülő Acsin, 
a hollandoknak és angoloknak egyaránt sok bajt okozott népe har- 
czias vad jellegével, de különben rendezetlen. M ég a vasutak is 
nagyobbrészt félvad vidékeken hatolnak át.

A  legjelentékenyebb hely (60,000 1.) az északi vidé
ken. Igen élénk kereskedő hely, de jellem ző, h ogy  az üzletek nagy 
része czölöpökön  álló bambuszházakban van a viz felé fordulva, hogy



a csolnakok közelébe juthassanak. A z európai negyed elegáns, más 
helyeken azonban talpon úszó házak vannak, m elyek a folyam  emel
kedése vagy apadása szerint himbálanak. A  nyugati parton jelentékeny 
hely, bár sokkal kisebb a hollandok kereskedő helye kávé,
kámfor és fűszerek számára. Északon m egerősített város
van, mely a belföldön szétszórva felállított holland állomásokkal, a 
művelődés előőrseivel állandó összeköttetésben van. A  part körül 
elterülő nagyszámú s részben népes szigeteken nincs jelentéke- 
nvebb hely.

/)'ű/'7M0 sziget, mely Ujguinea után a legnagyobb a földgöm bön, 
csak részben a hollandoké. Északnyugati része, az egésznek közel 
egyharmada több mint félm illió lakossal, az angolok birtoka s a bel
föld nagy része m ég csak névleg van a hollandok hatalma alatt, kik 
1606 óta fokozatosan terjeszkednek a fo lyók  mentén, de a távolabb 
eső részekbe m ég most is csak félénken hatolnak előre.

Az idomtalan alakú szigeten, melynek területe a Skandináv fél
szigetével egyenlő, hegyek és völgyek sajátságosán váltakoznak; a 
hegylánczok fekvése hasonló Celebes kajla betűs csontvázához. Az 
alluviális réteg ujabb eredetűnek látszik, mocsarakkal és ingoványok- 
kal telt, partjain is igen széles m angrove vidékek vannak, a miért a 
sziget bensejébe hatolni nagyon nehéz. F olyói nagy számmal vannak, 
köztük számos tekintélyes, melyek széles deltákban torkolnak és 
partjaik mellett számos kisebb-nagyobb tavakat alkotnak. A  tropikus 
éghajlat buja növényzete a szigeten rengeteg erdőségeket hozott 
létre, oly sok a fa, hogy állítólag egy majom képes volna a nagy 
területen fáról fára ugrálva áthaladni úgy. h ogy  a földet nem kellene 
érintenie, némely helyen a sűrű növényzet csaknem lehetetlenné teszi 
a közlekedést. Pálmákat mindenütt találunk. Rendkivül gazdag a 
a sziget faunája és egyedekben mint fajokban egyaránt. A z orang- 
utáng is sokkal gyakoribb, mint Szumátrán s félemletes ellensége 
embernek és állatnak, bár elefánt, párducz. tapir s más ragadozók is 
gyakoriak. Sok a madárfaj, különösen az ehető fészket rakó fecskék, 
továbbá a vad méhek, m elyeknek viaszkja fontos kiviteli czikk. A z 
ásványok közül találunk itt gyémántot, aranyat, szenet, petróleum ot 
s más értékes áruczikket, m elyek nagyobbrészt azonban m ég kiak
názásra vár.

Ősi lakói, kiknek számát egy milliónál többre teszik, m ég 
m ost is vadak. N agyobb részüket név alatt ismerik, kik álta
lában izm os és rendkivül harczias rézbarna alakok széles orrlikakkal,



kiálló pofacsontokkal és fényes bogár szemekkel. Legnagyobb neve
zetességük, h ogy  örökös harczban élnek s ellenségük fejét kurta 
kardjukkal (mandan) lenyiszálva házukban diadaljeleül megőrzik. M ég 
feleséget sem kap a daják ifjú, m ig ily diadaljelvényt nem mutathat 
fel. Minden törzs közös széles faépületben lakik, mely bam buszczölö- 
pökön áll s m elyben a társalgó termen kivül minden családnak külön 
hálószobája van, de a nőtlen ijjak a községházában hálnak. Ruházatuk

kurta szoknya, de végtagjai
kat és fülöket felcziczomázzák. 
Maguk között példás egyetér
tésben és békésen élnek, szor
galmas földm űvelők, vadászok, 
értenek a kovács mesterség
hez, az elefántcsont és fn- 
faragványoklioz, gyékények és 
cseréptárgyak készítéséhez. Ha
lottaikat elégetik és ember
áldozattal ünnepük. Vallásuk 
szellemimádás, némi buddhista 
emlékekkel.

A  holland birtok két 
nagy residensségre oszlik, me
lyekben csak 500 európai él, 
de a benszülötteknek önálló 
fejedelem ségeik vannak. L eg
nevezetesebb hely a déli csú
cson (38,000 1.), 
a bors főpiacza. A  város házai 
bam buszczölöpökön vagy tuta
jok on  vannak, a lakosok csolna- 

kokon közlekednek egymással, az utczákat a Barito vize gyakran 
elönti. A  hollandoknak s khinaiaknak külön városrészük van, az 
utóbbiban minden ház üzlet. A  várostól keletre van Martapura 
gyémántbánya, mely ma már hanyatló. Északnyugatra a nagy Kapua 
folyó torkolatánál van kikötő, mely azonban kevésbé népes. 
Nevezetes hely m ég hol a khinaiak élénk kereskedelmet 
folytatnak, de aránylag szűk területen.

Jelentékenyen nagyobb m ozgalom  van az angol területen, hol 
a kis Labuan sziget főhelye, mint az angol hajók kősxén

D n já k  h n rcx os .



állomása, igen élénk város s ezenkívül Brunei és Szeravak, a szágó 
és guttapercha forgalm i helyei sem jelentéktelenek. K ülönben az 
angolok is főkép csak a partvidéken maradnak, részben a harcziaa 
dajákoktól és punanoktól félve. A  természet kincseit, köztük a kitűnő 
épűletfákat, csak ujabb időkben igyekeznek felhasználni. Nem  érdek
telen felemlítenünk, hogy 1841-ben egy B rooke James nevű angol 
egy maláji fejedelem leányát elvéve Szeravakban külön országot és. 
dynastiát alapított, mely csak 1888- 
ban került az angol fenhatóság alá 
s jelen leg  az angolok itteni birtoká
nak legbecsesebb része.

A  harmadik nagy Szunda- 
sziget (We&eg, m integy kétharmada 
hazánk területének s lakóinak száma 
kerekszámmal másfélmillió. A hol
landok uralma itt sem általános.
Főkép csak a sziget északi és déli 
részére terjed ki, de a hol gyökeret 
vert. áldása volt a népnek, mert 
rendhez és munkához szoktatta 
őket. Különösen a kávétermelés 
jelentékeny. A z atyáskodó despotis- 
musnak itt valóban sikert aratott.
A  sziget benseje azonban m ég j ó 
formán ismeretlen.

Celebes sziget bizarr alakú, 
középső töm ör részéből négy hosszú 
félsziget nyúlik ki különböző irá
nyokban. A félszigetek m indegyikén 
hegyláncz húzódik végig, bensejök 
széles felföld sík vagy dom bos területtel, a legm agasabb csúcsok 
a déli részen vannak. A  fo lyók  rövidek, csak torkolatuknál hajóz
hatók, de vannak nagyobb tavak. Aranyat és rezet ásnak. Flórája 
és faunája nagyon különböző a szomszéd szigetekétől, inkább 
hasonlít az ausztráliaihoz.

A  lakosok csinos malájok, különösen szépek a nők s ügyes 
lovasok és hajósok a férfiak. Becsületességük példás. Itt-ott nagyon 
műveletlen kóbor törzseket is találunk, kik közül az alfurokat egykor 
a legvadabb embereknek tartották. N agyobbrészt m ozlim ek, de van

Da-ják tánczos.



nak buddhisták is. A  nemesi osztályhoz azok tartoznak, kik csodatevő 
ereklyék birtokában vannak.

A  főváros jl/aM/űes&2'á7' (15,000 1.) igen csinos hely élénk keres
kedelmi forgalom m al, jellem ző, hogy utczáját a tenger dagálya szokta 
kitisztítani. Kellem es hely m ég kikötő város tömérdek szép
nyári lakkal s az európai je llegű  Ennek a városnak kör
nyékén van a szigetcsoporton a legtöbb keresztyén, körülbelül 200,000. 
A  közelében levő szigetek között nevezetes erdeiről s főleg
ügyes apró lovairól.

Ditják falu kívülről.

A  kis Szunda szigetek között a legnagyobb, körülbelül a haj
dani E rdélylyel egyenlő nagyságú melyen a hollandok a por
tugálokkal osztozkodnak, de az összes lakosok száma csak 600,000 s 
ezek is több belföldi fejedelem ségre oszlanak. A  portugáli rész 
nagyon elhanyagolt, a főváros D ehli nyom orult fészek mocsarak 
között fekvő vályog  házakkal. A  hollandi részben Kupang a legne
vezetesebb hely, a hegyi vidékeken búzát és kávét nagyban termel
nek. A  szigeten nincs vulkán s népe nagyon sajátságosán kevert.

K özelében van sűrű népességű sziget, melyet kevéssé
ismernek, bár szandálerdői és lovai hiresek. N agyobb és jelentéke



nyebb -P7ű/*e.ŝ , m integy negyedm illió lakossal, kik szétszórva apróbb 
községekben laknak. A benszülöttek a portugálokra emlékeztetnek s 
ezért fekete portugáloknak is szokták nevezni.

Sokkal jelentékenyebb, bár csak egy-egy  középszerű magyar 
m egyével egyenlő nagyságúak, Báli és Lom bok, a kis Szunda sziget- 
csoport legsü /übb népességű helyei, i& í/í szigetén 5400 km^ területen; 
több mint félm illió em ber él. A  sziget Jávához hasonló term é
kenységit. Kizsültetvények, kókuszpálmák és gyüm ölcsösök mindenütt

Baják fiüu belülről.

találhatók, az állattenyésztés is igen nagy. Városai nem fontosak,, 
fökikötője .BaWíMy is jelentéktelen. Ónálló hűbéres fejedelem ség van 
a szigeten. Legnevezetesebb, hogy a brahma vallás itt m ég m egm a
radt s ezért sok indiai m odorú templom van a szigeten faragott 
állatalakokkal. területe hasonló nagyságú s lakosainak száma
350,000. Itt is a brahma hit uralkodó, de a köznép többsége m oha
medán. A  főhely nagy falu, pompás széles fasoros utczák- 
kal, melyeken azonban csak vályogkunyhók vannak, csak a radjah és. 
főpap palotái nevezetesek. A  nép rizs, kukoricza, czukor és jam  ter
melésével foglalkozik.



A  kis Szundacsoporthoz tartozó többi nagyobbrészt kis terje
delm ű szigetek közül felemlítjük m ég hol igen sok tűz- 
okádó van. Ennek északi részén több jelentékeny hely van, a mint
h ogy  a szigeteknek általában azon részei népesebbek, melyek az 
archipelagus beltengere felé nyílnak s igy a közlekedést könnyebbé 
teszik.

A  M O L U K K Á K

A  szigetvilág legkísebh része a Molukkák csoportja, melynek 
összes kiterjedése 78*675 km'  ̂ mintegy 400,000 lakóval. Ennek a 
csoportnak főnevezetessége a különböző fűszerek, különösen pedig a 
szegfűszeg termelése. E gy -egy  fa átlag 2-3 kilogram m ot terem s 
régebben csak itt termett, ma Afrikában és Középamerikában is. A 
nagy értékű termés miatt hosszú időkön át versenyeztek a Molukkok 
birtokáért a portugálok és hollandiak s ez utóbbiak kereskedelmi 
féltékenységükben annyira mentek, hogy egyes szigeteken kiirtották 
a szegfűszeget és a muskotály diófákat, hogy a megmaradtak ám 
annál nagyobb legyen. 1863-ig a termelés állami m onopolium  volt. 
Nagyban termelik itt a borsot és a szagot, mely a rizs helyett a 
lakosok fő élelmi szere s más kereskedelmi növényeket; A  fűszer- 
term ő szigetek közül az A m boina és Banda szigetek, továbbá Ter- 
nate a legjelentékenyebbek.

A  szigetcsoport lakói malájok és alfurok; az utóbbiaknál már 
nagyon előrenyom ul a pápua je lleg . A  kereszténység és művelődés 
nagyon teljed  közöttük, de m ég m indig vadharczias indulatnak s a 
dajákokhoz hasonlóan a fejekre való vadászatot nagy erénynek tartják 
s különösen a nőtelenek erkölcsi élete nem kifogástalan. Egyetlen 
öltözetük a „tyadako", a derékon kötött kötélről elől hátul lógó  vászon
darab, m elyet azután gyöngyfüzér, láncz és inás diszitések egészí
tenek ki. Lakásaik bam buszból vannak czölöpökön, az oldalfalak 
rostos növényekkel átfont léczrácsozat. T öbb  család lakik egy házban. 
A  dalt és tánczot nagyon szeretik, kardalaik igen csinosak, ép oly 
ügyesek házi eszközeik, csónakjaik és fegyvereik készítésében. Minél 
kisebb a paizs, annál bátrabbnak tartják tulajdonosát.

A  szigetek nagyobb része vulkáni eredetű, m űködő vulkánok 
m ost is vannak rajtok. H egyeik  nem nagyon magasak, a folyók 
közül csak a B obot Ceram szigeten több 50 kilométernyinél. Eghaj-



latukban az esőzés rendessége májustól októberig  állandó. A  sok 
szigetet 3 nagy csoportra szokták osztan i: a tulajdonképi Molukkákra, 
a délkeleti és délnyugoti csoportra, politikailag azonban az egész 
egyetlen korm ányzóság 3 residenssel, m elyek Am boina, Banda és 
Ternate szigeteken vannak. E gyes helyeken m ég benszülött szultánok 
is találhatók.

A z A m boina csoportban legnevezetesebb város, csinos
bambusz és kőházakkal. A z utczákat muskotálydiófák, pálmák és 
gyüm ölcsfák szegélyezik. E rődjét m ég a portugálok építették. K ikö
tője igen élénk, kereskedelme azonban főkép a khinaiak kezében

Királyi palota Báli szigetén.

van. A nagyobb ( szigeten nincsenek jelentékeny városok, de 
41 nép műveltsége előrehaladt, mindenütt vannak jó  iskolák s a kakaót 
és kávét nagyban termelik. .PwM szigete m ég jelentéktelenebb, bár 
népessége igen sűrű.

A  -B w í/a csoport 10 szigetét földrengések, sárgaláz és egyéb 
bajok zaklatják. Főterm ése a muszkátdió. m elyből m integy félm illió 
fa van s a kivitel 3 millió forintot tesz. A  lakosok összes száma 8000.

A  tulajdonképi Molukkák 13 szigete közül legnagyobb D g/M o 
v. Halmahera (16*700 km - közel 100,000 lakossal). Nevezetes ennek 
a szigetnek nagy hasonlatossága a közel fekvő Celebeszhez. Mély 
tengeröblök 4 erdős félszigetet alkotnak itt, m elyek közül az északi 
és északkeleti magas csúcsokban végződik. N evezetesebb azonban



Tárnoké hasonnevű m integy 2000 lakossal bíró fővárossal, melyben 
katonai és tengerészeti őrség van. Mind ezek a szigetek igen ter
m ékenyek s erdőkben gazdagok. Értékesek a szágópálmák, m elyekből 
egyenkint 200-300 kg. lisztet nyer a tulajdonos egyszerűen lehántás 
által s igy  3 pálmafa jóform án munka nélkül annyi élelmet ad, mint 
egy  hold búzaföld.

Oaramtól délkelet felé egész sereg apró korallsziget van, mely
nek lakói halászattal, trepangfogással, kókuszdió m eg muszkátdió 
term eléssel foglalkoznak, de különben m eglehetőseu kivül vannak a 
világforgalom tól. A  (rctWMatoll lakói egyszerű bárkákon (prau) szi- 
getről-szigetre járnak házalni. A  lakói kitűnő teakfáikból
a hajókat is nagyban készítik ; összesen 19,000-en vannak, pápuák, 
negritók s malájok vegyesen. A  csoporton, melynek leg
nevezetesebbje Timorlaut, szintén vegyest laknak a pápuák és ma
lájok. Már közeledünk itt Ausztráliához.

HiinitmsxniMlbút t'-piitt i'iitu.
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A földgöm b legnagyobb tengerén, a Csendes oczeánon, szétszórtan 
-LA fekvő szigeteket és kisebb földdarabokat együttesen mondják 
némelyek Ausztráliának s az egészet tekintik az ötödik világrésznek 
Európa, Ázsia, Afrika és Am erika mellett. Mások azonban ezt a nevet 
csak a már nagyságánál fogva is önálló földrésznek tartható déli 
szárazföldnek tartják fenn s legfelebb a szomszédos szigeteket veszik 
hozzá, m ig a többi szigeteknek együttesen Oczeánia vagy Polynézia 
nevet adják. A  két terület együtt kerekszámban 9 m illió km", azaz 
majdnem olyan nagy, mint egész Európa s ebből magára a száraz
földre 7*6 millió (85"/,)) ju t, m ivel azonban a szigetek nagyobb része 
igen szétszórtan fekszik, csaknem az egész Csendes oczeán ide vehető 
a déli sarkvidéktől Grönlandig, Japántól Kanadáig s innen le egész



a Túzföldig közel 150 millió km* óriási területen. A  szigetek zöme 
a forró égöv alatt van, de a szárazföldnek egy része s a nagy U jzé- 
land sziget messze lenyúlik a déli mérsékélt égövbe.

A  közönséges szólásm ód Amerikát hívja újvilágnak. De Ausz
tráliával szemben ez az elnevezés helytelen, mert jóva l Kolumbus 
után alig sejditették e világrész létezését, sőt századokon át egész a 
múlt század vége felé m űködött angol Cook felfedező utazásáig nagy
jában sem ismerték m ég. Nem csoda, m ég ma a gőzhajók korsza
kában leg jobb  esetben 3 -4  hétbe kerül, m ig az utas Európából avagy 
az amerikai E gyesült-Á llam okból ide eljuthat s az óriási Oczeánon 
ném ely apró sziget annyira elrejtve van, hogy csak évtizedekben 
egyszer ju t el művelt em ber hozzája. Ennek a hozzáférhetlenségnek 
tulajdonítható azután, h ogy  Ausztrália őslakói legtovább maradtak 
m eg eredeti állapotukban s az anthropologok és ethnográfok itt 
találják a legtöbb és leg jobb  analógiákat azokra a „kőkorszaki" álla
potokra, m elyeket a régészet az ősem ber életviszonyaira vonatkozólag 
másutt a kövületekből, leletekből és ásatásokból állapított meg.

Term észetes, h ogy  az utolsó évtizedek alatt, midőn a földrajzi 
kutatások soha nem tapasztalt kitartással folynak s a közlekedési 
eszközök annyira tökéletesek, a régi állapotok itt is gyökeresen m eg
változtak. Ausztrália kikutatása nagyjában már befejezett tény, a fel
fedezések az utóbbi időkben már aránylag kis területekre szorítkoznak, 
ezenkívül csaknem mindenütt letelepedett a fehér ember s az úgy
nevezett gazdátlan azaz m ég a benszülöttek birtokában levő terület 
a lig nagyobb, mint a hajdani Erdély, azaz az egésznek parányi része. 
A z oroszlánrészt a hódításból itt a nagy Oczeánban természetesen a 
föld  első tengerészeti hatalma A nglia foglalta el, övé az egész száraz
föld , a nagy Ujzeland sziget, U jguinea jelentékeny része s e mellett 
szám os más szigetcsoport.

A  birtokm egoszlást nagyjában a következő táblázat tünteti f e l :
T erü let km - N épesség ezrekben

A n gol b i r t o k .................................... 8 .2 4 0 ,1 5 0 4 .7 1 9 .
Franczia g y a r m a t o k ...................... 2 7 ,6 0 0 9 5 .

N ém et birtokok ............................. 2 5 6 ,3 0 0 4 0 0 .
H ollandi b i r t o k o k ......................... 3 9 7 ,2 0 4 2 3 8 .
Spanyol b ir to k o k ............................. 2 7 ,6 8 0 9 5 .

Független t e r ü le t e k ...................... 3 2 ,1 9 9 2 4 6 .
Amerikaiak s japánok gyarmatai 2 8 5 5 0 .

8 .9 8 1 .4 9 8 5 ,8 4 3 .



M egjegyezzük különben, hogy ezek a számok csak hozzávetőleg 
helyesek. E gészen pontos népszámlálás csak a szárazföldön és a 
közelében eső angol gyarmatokon volt, hol 1860-ban 1.221,274 lakó 
élt, 1896-ban pedig már 4.323,148. Kétségtelen, h ogy  ez a népesség 
zöme és legfontosabb része, annyival inkább, mert itt már a benszülöt- 
tek száma igen nagy kisebbség s a nép zöm e angol, kik az anyaországtól 
jóform án függetlenül kormányozzák önmagukat. Újabban ezeket a gyar
matokat államszövetkezési alapon egyesíteni törekednek s az egyesült 
területet elég helytelenül Ausztrálázsia ( Délázsia) névvel je lö lik .

De nemcsak ez a politikai önállóság és hatalom különbözteti m eg 
a szárazföldet a szigetvilágtól. N agy az ellentét köztük minden tekin
tetben is. A szigetek többsége tropikus éghajlat alatt fekszik, népes
ségében határozottan túlnyom ó a benszülött elem s ez ism ét más 
faj, mint a szárazföld ősi lakói s m íg a kontinens legalább nagy 
részében kopár pusztaság, a szigetvilágban általában igen gazdag a 
tenvészet; különbözők végül az állat és növényfajok, különböző a 
geologiai szerkezet. Oczeániát méltán lehetne ennélfogva a földgöm b 
önálló részének is venni s csak gyakorlati szem pontból tárgyaljuk 
együtt Ausztráliával, épen úgy a mint p. Madagaszkárt Afrikával 
együtt ismertettük, m ig Európát, mely földrajzi szem pontból Ázsiá
nak nagy nyugatra nyúló félszigete, önálló földrésznek tekintjük 
általában.

Ha azonban a különbségek nagy száma adná m eg valamely 
földrész önállóságának okát, a két nagy csoport közül határozottan a 
szárazföld érdemelné m eg ezt a nevet. Oczeánia szigetei többé-ke- 
vésbbé nagy hasonlatosságot mutatnak Ázsia keleti részéhez, külö
nösen a maláji archipelagushoz, maga az itt lakó ősnép is alapjában 
véve maláj és pápua vegyü lék : az ausztráliai szárazföld ellenben 
egészen eltérő je llegeket mutathat. Csoda ország ez, melynek nincs 
párja sehol. K ülönösen állat- és növényvilága ejti bámulatba a kutatót 
sehol másutt nem látott alakjaival és életjelenségeivel. Találunk itt 
emlősöket, melyek általában ki nem fejlett Hakat szülnek, melyek 
részben a madarakhoz hasonlítanak; vannak madarai, melyek barlan
gokban laknak s tollak helyett szőrrel fedvék. A  sas fehér, a lúd és 
a hattyú fekete, a bagoly  nappal kuvikol, a kakuk m eg éjjel kakukol. 
Nem volt Ausztráliában a fehér ember letelepedése előtt majom, ló , 
ökör s ragadozó állat, m ég nyúl és mókusféle sem, de csaknem itt 
él minden erszényes állat, a legcsodálatosabb változatosságban, az 
ugrándozva járó kenguru, a farkast és rókát utánzó oposszum, a csőrös
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állat, a kutyához hasonló dingo, az óriási emu, a kaczagó hangú 
jégm adár s annyi más természetrajzi különlegesség. 8 m ég sajátsá- 
ságosabb a növényvilág ; fák virág nélkül, bőralaku levelekkel, virá
g ok  illat nélkül, a hatalmas eucalyptus törzsek, melyek levelei nem 
vízszintesen, hanem függélyesen állanak s igy árnyékot nem nyújt
hatnak s a leveleik helyett ágak alkotják a lom bot, a cseresznye 
nyele hegyén viseli a magot, a körtének a csészéje ló g  a gyüm ölcs
ről. Vannak fák, m elyeknek levelei födeles víztartó tölcsérekké ala-

Kéng'ui'u.

kultak, mások, melyeknek rövid törzsén fűszálakból álló lom bkorona 
fejlődik s igen sok helyen csak ligetként szétszórtan él a fa, erdőt 
alkotó növény ellenben a fanagvságu páfrán s a hatalmas sűrű tüskés 
bokrok tengere.

A szárazföld ősi lakója az egy kihalóban lévő
rut külsejű s alacsony m űveltségű népfaj. Ma már alig él közülök
50,000, egyes törzseik teljesen kipusztultak, igy a Tasmánián élt 
őslakók utolsó már angolos je llegű  lakóit az ethnográfok már csak 
az utolsó élő példányokon tanulmányozhatták. A z angolok kegyetlenül



üldözték őket, sokszor mint vadállatokra vadásztak s sohasem fe jlő 
dött ki a vérvegyülésből uj faj, mint más európai gyarmatokban, sőt 
aránylag csekély volt a művelődésnek m egnyert egyének száma is, 
bár a vadságban élők helyzete, m ivel a fehér em ber minden telepü
lésre alkalmas területet lefoglalt, nyom orult volt.

A z ausztrál-néger 
vézna és sovány, csak 
hasuk puífadt a rossz 
és szakadozott étke
zés miatt. K oponyájuk 
felső része beesett, 
orruk tövénél keskeny, 
úgy hogy szemeik 
nagyon is közel lát
szanak állani egymás
hoz, lejebb azonban 
szélesebb és kissé be
horpadt. Füleik előre- 
hajlottak, szájuk nagy, 
hófehér felső fogaik 
elfedik az alsókat, áll- 
kapczájuk összenyo
mott, álluk kicsiny és 
hátrafelé h a jló ; bőrük 
többnyire kávébarna, 
hajuk igen nagy, tes
tükön sok a szőr, ki
párolgásuk sajátságos 
kellemetlen szagu. Iz
maik rendkivül rugal
masak és hajlékonyak, 
a- fákra hüvelykujjaik
kal mesés gyorsasággal kúsznak fel, lábujjaikkal kötik a hálókat 
s kitartók a gyaloglásban m eg futásban, bár nehezebb munkára 
képtelenek. Szellemi tehetségük korlátolt, de kitűnő vadászok és 
pásztorok. K őből és vasból készült fegyvereikkel és faragó esz
közeikkel igen csodás dolgokat készítenek. V ilághírű sajátságos 
hajitó fegyverük, a görbe s egyenlőtlen sulyu fadarab (bumarang), 
mely elhajítva körvonalat ir le a levegőben s azután ismét
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visszatér kiindulási pontjára,. N agy utánzó tehetségük van. Szeretik 
a tánczot, m eg a faragcsálást. E lőre látásuk nincs s ezért nem 
képesek gyűjteni és takarékoskodni. Sok helyen m ég most is 
meztelenül járnak, de a tetoválás elterjedt szokás közöttük s a haju
kat rendesen fogakkal, madártollakkal vagy emlős állat farkával 
diszitik. A  nomád életet szeretik s ezért rendes lakóhelyeik nincsenek, 
egyes családok bokrokban, faüregekben és barlangokban laknak. M ég 
kunyhóik is fagalyakból készülnek. Minden élő lényt megesznek, m ég  
a legundokabb hernyókat és kígyókat is, de rendesen csak megsütve. 
Házasságkötésnél nincs külön szertartás, a hitvesi hűség sem tartozik 
erényeik közé. De különben igen szelíd és barátságos nép, mely az

európai kutatóknak nagy szolgála
tokat tesz jószívűségével s inkább 
félrevonulnak, m inthogy háborus- 
kodniok kellene. Nyelvük sokféle, 
de nagyon szegény, csak a konkrét 
dolgokra vonatkozik, számjegyük 
kevés és csak 3-5 között m ozog
nak, de költészetük van. Vallásuk 
határozottan aninizmus, m ég bál
vány képeik s papjaik sincsenek, de 
a kuruzslóknak nagy tekintélyük 
van. A z európaiak között nem ké
pesek sokáig élni s az innen a 
vadonba visszaszökött félmiveltek 
idézték elő a nyom oron kivül pusztító 
betegségeiket.

A  másik nagy törzs, m ely az Ázsiához közelebb eső szigeteken 
s különösen Ujguineában lakik, a R okon  az ausztrál-nége
rekkel és az ázsiai negritókkal. Többnyire alacscnytermetü. sötét
barna szinü izm os emberek sovány végtagokkal. Hajzatuk dús, gön dör; 
orruk többé-kevésbbé tövében belapitott, húsos, széles orrczimpákkal, 
ajkuk vastag kivetett. Sajátszerü a pápuáknál a lábhüvelykujjnak 
rendkivüli m ozgékonysága, m elynek következtében lábukat csak úgy 
használhatják, mint kezüket. Élénk, zajos és ingerlékeny nép, ide
genekkel szemben hol nyájas, nyilt szivü, hol m eg  alattomos, ravasz 
és kegyetlen. Meztelen járnak, de testüket tetoválják, s oly sok min
denféle díszítéseket használnak, hogy Európa ethnograhai muzeumai 
az ilyenekkel s apró házi szereikkel telnek m eg. Valószínű, h ogy
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kedvezőbb körülmények között jelentékeny ipar fejlődött volna ki 
közöttük. íg y  azonban egy pár törzs kivételével teljesen vad álla
potban maradtak, melyet élénk kereskedelmük sem képes ellensú
lyozni. Házaikat fo lyók  s tavak partján czölöpökre épitik, úgy hogy 
iazok felforditott csolnakoknak látszanak. E rdőkben épitett kunyhóik 
.szintén 6-8 méter magasban vannak a talaj fölött, h ogy  a vadállatok 
és rovarok ellen m egvédelm ezzék magukat. Csónakjaik olykor a hajó- 
.épitésnek és faragványi díszítésnek valóságos remekjei. Tengeren 
ellensúlyozóval ellátott vitorlás bárkákat használnak. Fegyverük a

Ausztráliai szigetlakok ladikja.

szekercze, lándzsa és a m érges nyil. Eledelük a hal és szágó, azon
kívül minden ehető dolog, a mit a vadászat vagy a véletlen utjukba 
vet; a nagyobb rész em berevő is volt, de rendesen csak a csatákban 
elfogottakat eszik m eg abban a babonás hitben, hogy azok vitézsége 
igy reájuk származik. Szeszes italt a pálma virágaiból és czukor- 
nádból készítenek, dohányukat pedig czifra fapipából szivják vagy 
betelt bagóznak. Vallásuk vagy a szellemek tisztelete vagy í'eticismus, 
de mindenkor a legprim itívebb alakban; bálványszobraikat igen 
gyakran díszítik czápafogakkal vagy állatszarvakkal, h ogy  ezzel a 
rémületet fejezzék ki. Töm érdek babonájuk között legelterjedtebb a



„tabu", azaz a papok helyét p óto ló  varázslók által szentnek s igy 
érinthetlennek nyilvánított helyek kijelölése.

A  pápuák és m alájok vegyülékéből származó törzseket 
név alatt szokták összefoglalni. Ezek rendesen világosabb szinü s 
értelmesebb emberek, mint a pápuák, nem is annyira szőrösek. Bőrük 
szine az aranysárgától (Tonga, Samoa) a kávébarnáig (Hawai) változik. 
Ném ely törzs szépnek is mondható. Általában csöndesek, szertartásosak, 
vendégszeretők, de erkölcsileg teljesen megbizhatlanok, különösen a 
hazugság és lopás nagyon elterjedt bajok. A z emberevés, gyerm ek-
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gyilkosság egész mostanáig divatozott közöttük, az elöregedett vagy 
elbetegesedett em bereket azonban inkább kím életből s azok bele
egyezésével verték agyon, a m inthogy az élethez általában nem ragasz
kodnak szívósan. Ruházatuk többnyire nincs, legfelebb pálm alevélből 
font kurta gyékénykötőt tesznek derekukra, ha már a gyerm ek
korból kilépnek, de az európaiakkal régóta érintkező törzsek az öltö
zetben is szoktak fényűzést fejteni ki. Lakásaikban rendesen egész 
családok vannak együtt, de ez nem zárja ki a polygamiát, a mire 
nagy szükségük van, mivel a halászaton és háborún kivül a férfi alig 
foglalkozik kom oly munkával. A  nők között nem nagy az erkölcsi



tisztaság s közönséges szokás, hogy a vendégeknek szórakoztatásul 
átengedik a feleséget és leányokat. A  földm űvelésen kivül állatte
nyésztést is űznek s különösen nagyon kedvelik a sertéseket, oly 
annyira, hogy a malaczot az asszonyok gyakran ölükben hordják s 
néha m eg is szoptatják. A  gyerm ekek általában csöndesek s koravének, 
de felnőve szeretik a dalt m eg a tánczot. Rabszolgaság mindenütt 
divatos, de van nem ességük is külön előjogokkal. Vallásuk feticismus, 
de van bizonyos transcendentalis m ythologiájuk és hitük a túlvilág
ban. Újabban nagyon sok közöttük a keresztyén. Ez a faj is kihalóban 
van, összes számuk legfelebb félmillió.

Nagyban véve ezt a három népcsoportot vehetjük fel alapul a 
szigetvilág leírásánál. Tudom ányos szem pontból a túlnyom ólag pápuák 
által lakott szigeteket melanézeknek is szokták nevezni s a polynézek 
nyugati Ázsia felé eső szétszórt csoportját mikronézeknek. A  száraz
földről s a két nagy szigetről U jguineáról és Ujzeelandról term észe
tesen külön fejezetekben emlékezünk meg.

Körsziget.
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A uszTRÁHA szárazföldje ma egészen az angoloké, a m ég élő mintegy 
-í*- 50 ezer főnyi benszülött legtöbbnyire mint üldözött nomád vad 
b o lyon g  a m ég néptelen vidékeken, a többi részben azonban, külö
nösen keleten és délen egészen európaias je llegű  városok és falvak 
vannak, m elyeket hat gyarmatra és egy területre osztanak fel.*) A 
három első közülök az egész földrész legm űveltebb állama s főváro
saik tekintélyes nagy helyek. Sydneynek 400, Melbournenak 500,

') Ú jd é lw a les .................... 799,140 1.297,640.
V ictoria .......................  229,0M0 1.174,888.
D élausztrália................. 98.Í.720 860,220.
Északi te r ü le t .............  1.3.1.'),890 4,898.
Queensland.................... 1.730,720 472.179.
Nyugat-Ausztrália. . . 2.327,2H0 137.946.



Adelaidenak 150 ezer lakosa van. Teljesen néptelen és részben ism e
retlen ellenben a nyugati és északi rész, hová m ég az aranyszomj i& 
kevés embert csalt el a zord természet miatt. Queensland, mely 
szintén viztelen sivatag, aránylag népesebb, mivel újabban a gazdag- 
vizü artézi kutak forrása bámulatra méltó változásokat idézett elő,, 
nemcsak oázokat te
remtett, hanem való
ságos folyókat is. Se
hol sem volt a föld 
alól újból elővarázslott 
viznek oly éltető ha
tása a földgöm bön, 
mint itt.

Csodálatos az 
ausztráliai szárazföld
nek ez a gyors emel
kedése. Csak egy szá
zaddal ezelőtt kezdtek 
itt megtelepedni az 
európaiak s alig egy 
félszázaddal ezelőtt
1843-ban szüntették 
m eg addigi jellegét, 
hogy az angol g o 
nosztevők számkivetési 
helye legyen. Ma mind
ennek semmi nyoma.
N agyobb fele elhagya
tott és lakatlan ugyan, 
de már-már nagyon 
kevés a teljesen isme
retlen vidék, az 50-es 
években az aranyleletek mesés gyorsasággal alakitottak át egész 
nagy területeket s pár évtized múlva az előbb teljesen ism eretlen 
helyeken virágzó városok keletkeztek, melyek m egrögzött elő
ítéletektől teljesen menten a közm űvelődés és szabadság eszméi 
szerint szervezkedtek s ma sok tekintetben mintaképek. Különösen 
Victoria államot általában a földgöm b legm űveltebb országai közé 
számítják, hol alig van műveletlen elem, hol a „gyármunkások
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paradicsomát" tanulmányozzák a közgazdák s hol a nagyszerű 
m uzeum ok és iskolák s mindenek felett a korcsmákat háttérbe 
szorító nyilvános olvasószobák a kulturpolitikusok gyönyörűségei.

Nem  oly nagy azonban a bevándorlás m ég je len leg  sem Ausz
tráliába, mint az amerikai Egyesült-Á llam okba. A  legnagyobb arany
láz idején 1851-60 között 613,570 lélekkel szaporodott ily módon 
Ausztrália népessége s azóta összesen alig egy millióval, de szeren
csére ezek túlnyom ólag angolok voltak. Ú gy hogy a je len legi népes
ségnek 95° o-a angol eredetű, legtöbb  —  mintegy HM',000 a német 
s m integy 50,000 a khinai. A  gyarm atosok ma már önálló nemzetnek 
tekintik magokat, szokásaik s részben nyelvük is különbözik az anya
országitól, sőt a száraz m eleg kiima gondolkozásm ódjukra is hat, 
m ert vidámabbak s társaságkedvelőbbek, mint otthonmaradt rokonaik. 
A z  éghajlat egészségi viszonyaikra is nagyon jó l  hat, a születések 
aránya kétszer akkora s az öregek száma igen nagy. Az ötvenes 
években az aranyláz hatása alatt itt is számos kalandor telepedett le, 
akár Kaliforniában s az életmód a Bret Harte regényeiből ismeretes 
regényes világot tüntette fel, de már a 60-as években ismét előtérbe 
lépett a m ezőgazdaság és állattenyésztés s egyes helyeken az ipar 
nagy gyorsasággal fejlődött ki.

Csaknem bámulatos, mily óriási gyorsasággal emelkedett ebben 
a gyarmatvilágban különösen az állattenyésztés. Mintha a száraz 
éghajlat és sóstalaj különös term elő erővel birna, évente 5-6 százalék 
az állatok szaporodása. A  je len  század elején hozták ide az első 
juhokat, 1860-ban már 23 m illió darab volt, 1896-ban 111 millió, 
azaz egy -egy  lakóra több mint 30 darab, m ig Európában alig annyi 
a juhok  száma, mint az embereké. Ezenkívül van itt 2 millió ló, 13 
m illió szarvasmarha, 1 m illió disznó és töm érdek más háziállat. Példa- 
beszédszerü lett különösen a verebek, patkányok és tengeri nyulak 
gyors szaporodása. Mindhárom ebben a században ju tott ide s a 
tengeri nyulak már a 60-as években nemzeti csapás módjára veszé
lyeztették a mezőgazdák terméseit, úgy hogy az állam nagy jutalmakat 
tűzött kiirtásukra. Hasztalan volt m ég a hires Pasteur kísérlete is s 
végül úgy segítettek a bajon, hogy az összes term őterületet sodrony
hálózattal vették körül, m ely hálózat ma hosszabb, mint a hires 
khinai fal s felállítása m illiókba került.

A  termelés nagysága igen természetesen exportra kényszeritette 
a  csekély számú népességet, mely —  bár a hús élvezete Ausztráliában 
sokkal nagyobb, mint másutt —  képtelen volt mindent elfogyasztani,
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a nagy fogyasztó államok, különösen Anglia, azonban rendkivül távol 
voltak s az utazás oda az egyenlítőn át 40-50 napig tartott s ez a 
kivitelt nagyon m egnehezítette, különösen a nyers húsnál. Kísérletet 
tettek azonban 1880-ban a friss fagyasztott hús szállításával s ez 
pompásan sikerült. Jelenleg már 2-3 millió levágott birkát s több 
százezer darab szétdarabolt szarvasmarhát küldenek évek óta Angliába, 
nem számítva a töm érdek gyapjút s az évről-évre n agyobbodó m enny- 
ségü búzát, úgy h ogy  Ausztrália rövid idő óta a földgöm b legna-

A kék hegyek.

gyobb  kiviteli államai közé tartozik. 1896-ban a kivitel 666 millió 
forint értéknek felelt meg, m elyből a gyapjúra 206, az ásványokra 
137 millió jutott, fejenkint m integy 155 forint. Mind a mellett a lati
fundiumok nagy száma, s a munkáskéz hiánya miatt épen nem örven
detes a vagyon megoszlása s az állami pénzügy nem kedvező.

Annál kedvezőbbek a társadalmi viszonyok. A  gyér népesség 
daczára valóságos vadon vidék a lakott helyeken nincs. Kis váro
sokban s tanyákon találunk zongorákat, képeket, müípari termékeket, 
a vasútvonalak hossza 30,000 kmt meghalad, posta és távirda csak
nem  mindenütt van, sőt a táviró az egész kontinensen áthatol több



ezer km. teljesen lakatlan vidéken keresztül. Iskolák, könyvtárak? 
hírlapok kisebb városokban is vannak, nagyobb helyeken a tudomá
nyos világban is számottevő nagyobb tudományos társulatok, melyek 
különösen a honismertetést, csillagászatot és növénytant művelik elő
szeretettel. A  vallásszabadság teljes s a parlamenti élet virágzó, bár 
a politikai corru p tio ittsem  ismeretlen. A munkásviszonyokat jellem zi 
többek között, hogy a 8 órai munkaidő itt csaknem általában elfo
gadott s ennek az üdvös intézménynek kezdeményezését évente nem
zeti ünnep gyanánt ülik meg. A  nőemanczipátió is nagyon előreha
ladt. A z egyes államok szövetsége ma már befejezettnek tekinthető.

A  m ég fenmaradt benszülöttekkel alig gondol komolyan valaki. 
N agyobbrészt távol élnek az európaiaktól a sivatagokban kóborolva, 
a letelepedettek közül sem válnak ki sokan műveltségük által s mun
kára képtelenek, bár a gyarmatosok nagyon gyanús s a rabszolgaságra 
emlékeztető feltételek között gyakran hozatnak napszámosokat egyes, 
szigetek erőteljesebb benszülött lakóiból. Az ausztrálnégereket itt-ott 
háziszolgáknak és halászoknak használják, de ezek rendesen m ég 
elkorcsosultabbak, mint a szabadon élők s második harmadik nem- 
dékben elpusztulnak.

Jelenleg a legnépesebb, bár épen nem a legsűrűbb népességű állam 
U jd é lw a les , mely a keleti parttól a 141-ik délkörig terjed s egész
ben véve alacsony hegylánczokkal borított fensik. E gyes részeit ausz
tráliai A lpeseknek nevezik, azonban a legnagyobb Kosciuszko csoport 
magassága is csak kevéssel haladja felül a 2000 métert, a vele össze
köttetésben levő kék hegységnek nevezett íolyóktól keresztülhasogatott 
hom okköves hegyláncz, m elyet régebben járhatatlannak tartottak, de 
ma a kőszénbányászat miatt igen keresett, m ég alacsonyabb. A z előbbi 
hegységben ered Ausztrália két nagy folyója  a Murray és Murram- 
bidge, m elyek később egyesülnek s az állam déli határát alkotják.

Ujdélwales igen gazdag ország. Arany, ezüst, rizs, szén, épü
letfa bőven terem benne s talaja nagyobbrészt kitűnő hely búzater
melésre és legeltetésre. Ezért elég gyorsan fejlődött, bár a népesség 
m ég m ost sem éri el a két lelket egy km^-re s az ipar főkép a m ező
gazdaságra szorítkozik. N agy előnye, h ogy  legélénkebb összeköttetése 
van a külvilággal kitűnő kikötői által, melyeknek fejlesztésére, vala
mint a vasutak építésére is töm érdek pénzt fordítanak, eddig félni il- 
liárdnál többet.

A  kikötők közt első a gyönyörű fekvésű Port-Jackson, melynek 
partján fekszik a földrésznek legrégibb városa, mely egyúttal az állam



fővárosa is, D él királynője büszke czimmel látták el lakói
ezt a hatalmas várost s valóban m eglepő annak tekintélyes külseje. 
Nem matliematikai szabályossággal épült, mint az amerikai városok, 
de nincsenek oly szűk utczái sem, mint az európai fővárosoknak, 
bár egyes palotái versenyezhetnek ezekkel, sőt a kormányzó gótstylü 
lakása, egyetem, a parlamenti épület és pdsta a világvárosokban is 
kitűnnének s e mellett a nyaralók s nyilvános kertek, különösen 
pedig a tenger partján levő rendkivül gazdag botanikus kert elraga-

A Murray folyó vidéke.

dóan szépek. A  botanikus kert mellett a dominium nevű parkírozott 
telepen van a nagy kiállítási palota, melyben már 1879-ben világ
kiállítás rendezését kisérlették m eg. Egyes gyárakkal népesített részek 
m eg a kikötő vidéke kissé piszkosak ugyan, de a kívül eső villa
telepek annál szebbek. Legérdekesebb mindenekfelett maga a kikötő, 
a világ egyik legszebb festői része. Midőn a Csendes oczeánból jöv ő  
utazó a kopár szirtek által környezett keskeny kapun bejő a Jackson 
öbölbe, meglepetve látja a tágas panorámát a messze elterjedő föld - 
nyelvekkel, melyek messze benyúlnak a csendes, sötétkék vizű ten-



gerbe és a melyek m indegyike külön-külön vonzó kép. Szinte hihe
tetlen, bár tény, h ogy  alig egy pár puskalövésnyi távolságra e földi 
paradicsom tól egyhangú kopár vidék terül el, melyeknek csak a 
hatalmas eucalyptus faligetek nyújtanak némi változatosságot.

Mivel Sydney az állam népességének m integy harmadát foglalja 
magába, a többi városok term észetszerűleg többé-kevésbé jelenték
telenek. Legfontosabb az északra fekvő mivel közelében 
rendkívül gazdag széntelepek vannak, úgy h ogy  e városból naponkint 
m integy 12,000 tonnát visznek ki különös szerkezetű gépek segítsé
gével. Nevezetes helyek m ég kitűnő gazdasági telep közepén 
s nevezetes dohány és czipőgyárakkal, továbbá a Sydneytól nyugotra 
fekvő m ely csillagvizsgáló intézete és gyüm ölcsterm elése 
által egyaránt hires, végül a Kék hegységtől nyugotra fekvő 
az aranybányák egyik kapuja. M egjegyzendő különben, h ogy  úgy 
ezekben, mint más 5-10 ezer lakost számláló kis városokban is ren
desen igen csinos középületek vannak, bár a városoknál is jelenté
kenyebbek egyes nagy farmok, melyek m ég a félreeső sóstavak vidé
kén is, legalább táviró huzalok és posta segítségével állandó össze
köttetésben vannak a fővárossal és a sűrűbb népességű tengerparti 
vidékkel.

Talán m ég műveltebbnek mondható az innen délre fekvő Vic
toria, a déli kontinens legkisebb, azonban legsűrűbb népességű 
állama. E gészben véve ez sem vesztette el m ég gyarmati jellegét. A  
népesség zöm e a fővárosba húzódik, de bár itt a legnagyobb Murray 
folyó közel 1000 km. hosszúságban hajózható, a benső vidéken 
töm érdek a néptelen és m eg nem müveit rész. E gykor rengeteg volt 
az aranybányászat, három évtized alatt m integy másfél millió kilo
gramm aranyat ástak ki, mely harmadfélezer m illió forint értéket 
képviselt, ma azonban már a búza, gyapjú és szőlő a főtermények, 
a régi bányászok utódai is erre adták fejüket, ipara —  bár nem 
jelentéktelen — jóform án csak a nagyobb városokra szoritkozik.

Nemcsak legnépesebb, de jóform án egyedül nevezetes hely 
JíeJ&OMrMe, m ely félm illiónyi lakosságával je len leg  Ausztrália legna
gyobb  helye. Óriási területen fekszik, mivel a Yarra-Yarra folyó 
mellett levő belváros körül 15 külváros terjed szét, a belvárossal 
parkok, fasorok és vasutak által összekötve. A  belváros igen szép, 33 
m. széles egymást derékszög alatt metsző, boulevardszerü utczái telve 
vannak pompás középületekkel, melyek közt világhirü a W ilson-féle 
g örög  stylben épitett közkönyvtár, m elylyel olvasótermek, muzeumok



s előadó szobák vannak összekötve, a legszebben berendezett s leg - 
liberálisabb m ódon kezelt közm űvelődési paloták valódi mintaképe. 
Hires szép épületek m ég a kormányzó palotája, a csillagvizsgáló, a 
városház óriási orgonájával, melynek 79 registerje és 4374 sipja van, 
az egyetem  s mások. Méltán büszkék azonban a m elbourneiek pompás 
közkertjeikre, melyek m indegyike valóságos látnivaló, továbbá a jó t é 
kony intézetek nagy számára. Nevezetes mindamellett, hogy a Yarra- 
Yarra torkolatának, kikötője épen nem kedvező s ezért M elbourne 
valóságos kikötő helye Hudson öbölben  van. A  külvárosokban sok

A CoHin-street Melbourneban.

az üzlet, de egyúttal a nyaraló és mulatóhely is. A z élénk forgalm at 
tanusitja a sok lap, vasút és a bankházak.

A  vidéki városok részben kereskedelmi, részben bányászati je l
legűek. A  kereskedelmi helyek között legnagyobb a Corio 
öböl mellett (25,000 1.), m elynek posztógyárai és cserző műhelyei 
hiresek, de egyúttal iskolái is. Nevezetes m ég .Ce/íMca. a Murray 
mellett, melyet nagy gabonakereskedelm e miatt Ausztrália leendő 
Chicagójának tartanak, bár je len leg  m ég csak tizezer lakosa van. A  
bányavárosok közül legnagyobb (40 ezer 1.) m elynek 
aranya m ég most is igen gazdag. Vannak azonban je les gyárai, 
könyvtárai, fűvész- és állatkertje, iskolái s egész csom ó bankháza.
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K örülbelül ily népes .BaMamí is, bár itt a régen hires aranybányák 
művelése helyett ma már inkább iparral és földműveléssel foglalkoz
nak a lakosok, köztük igen sok khinai. Mint a legtöbb ausztráüai 
városban, itt is sok a könyvtár, lap, jótékonysági intézet és bankház ; 
a vízvezeték kitűnő s nyilvános fürdő is sok van. A  többi városok 
sem jelentéktelenek, sőt mindenikben van nehány figyelemreméltó 
gyár vagy kulturális intézmény, de lakosaik száma tizezerre sem 
emelkedik.

V ictoria állam nevezetes m ég arról, h ogy  eredeti vad je llegét 
már csaknem egészen elvesztette s hogy éghajlata a leghűvösebb 
Ausztráliában, néha a fagypont alá száll. Ezért az európai ember igen 
jó l  érzi itt magát, kivévén január és február hónapokat, midőn kellemet
len m eleg szelek uralkodnak. A  természeti nevezetességei között fel
említhető nehány kihalt vulkánon kivül, h ogy  egyes részeiben, különösen 
a W atts fo lyó mellett gyakori az óriási gummifák (Eucalyptas amyg- 
dalina) rendkívül nagy 100 m éterig felnyúló példánya, melyek hatal
mas törzsei a kaliforniai faóriásokkal vetekednek. A  Ferntree Gally 
nevű nedves völgyben pedig óriási halasztók élnek, melyek kúszó 
növények által ellepett pálm aerdőkhöz hasonlítanak.

Négyszerte nagyobb, de hasonlithatlanul csekélyebb fontosságú 
DélansztráHa állam, melynek tulajdonkép csak alföldi je llegge l biró 
déli része lakott és művelhető, m ig a felső vidéket nagyobbrészt 
hom ok, vörös agyag és tövises bozót (scrub) borítja, közben sós
tavakkal és nagykiterjedésü lápokkal, melyek között egy pár nagy 
kiteijedésü. D élkeleti része vulkanikus talaj, bővizű s nagy jövőnek 
néz elébe. T öbbek  közt igen szép cseppkőbarlangokat találtak e 
helyen. Bányái között igen gazdagok a rézbányák, m elyekből éven- 
kint közel 4 m illió korona értéket ásnak ki. Ezenkívül, az esőhiány 
daczára, nagy az állattenyésztése, csodálatos módon a ju h ok  annyira 
m egszokták a száraz éghajlatot, h ogy  csak minden második nap kell 
őket itatni. Újabban a búzatermelés is nagyon fellendült, bár a lati
fundiumok a mezőgazdaságnak nagy kárára vannak. Forgalm i esz
közei kitűnőek, táviró huzala innen 1872 óta a kontinensen teljesen 
áthatolva m egy északra P ort Darwinig, honnan két kábel továbbítja a 
sürgönyöket Singapora felé.

A  főváros a St.-V incent öböl közelében a Torrens
folyó két partján koczkaalakulag épült, de széles utczái és számos 
parkja enyhítik ezt a mértani szabályosságot. Hires a növénykert s 
a hegyoldalt ellepő nyaralók. A  középületek itt is szépek, különösen



feltűnő a tem plom ok és mulatóhelyek nagy száma. A  lakosok között 
sok s német. A  város forgalm a igen nagy s tekintélyes számmal 
vannak ipartelepek. Az állam többi városai m ég m indig csekély népes-

Vadászat ausztráliai medvére.

ségück, azonban a tengerparton kivül nehány bányavárosnak élénk 
élete van. Ide tartozik egy m eglehetős nagy nevű sziget
is, melynek azonban csak 380 lakosa van.



1868 óta Délausztráliához csatolták az északi területet avagy 
Alexandra föld jét is, mely négyszer oly nagy, mint hazánk, de a mely 
a Darwin öböl vidékének kivételével jóform án néptelen, sőt nagyobb 
részt ismeretlen. Egyetlen városszerü állandó telepe JWMersi'úM mint
egy 500 nagyobbrészt khinai lakóval, kiknek számára azonban 6 ven
déglő, 3 bank s több lap áll fenn. A z őslakosság számát 12,000 főre 
teszik s mindenesetre több ezer a khinaiak száma, kik nagyobbrészt 
aranyat mosnak a folyókból. Ujabb kutatások szerint a területen sok 
term ékeny vidék van s m ég több jó  legelő hely, azért ma már kom o
lyan gondolkoznak a tervszerű gyarmatosításról és vasutak építéséről. 
A  benszülött nép erős, bátor törzs, mely bátran szembeszáll a letele
pedni akaró idegenekkel.

K elet felé fekszik innen Queensland állam, mely az északi ter
ritóriumnál is nagyobb, bár csak egy pár évtizeddel ezelőtt szakadt 
el Ujdélwalestől, melyhez hasonlóan a század első felében az elitéltek 
telepe volt. Itt él m áig is a legtöbb benszülött, kik általában 
véve harczias törzsek s valósággal elkeseredett harczot vivtak föld
je ikért és legelőikért a fehér arczuakkal, mely utóbbiaknak száma 
csak a 60-as évek óta kezd jelentékenyebb mértékben szaporodni. A  
Csendes oczeán partmellékén egész sereg apró sziget van, melyeket 
a nagy tengertől 1900 km. hosszan elnyúló s természetes hullám- 
törőként szolgáló korallzátony zár el s ezenkivül a partokat nagyobb
részt barátságtalan hegylánczok szegélyezik. Ez okból, bár számos 
jó  kikötő van itt, sőt a növényzet is m eglehetős gazdag, mivel a 
csapadék több, mint a kontinens más részeiben, sok ideig m egköze- 
lithetlennek tartották. Rendkívüli gazdagsága ásványokban, különösen 
kőszénben s a kedvező legelők az utóbbi pár évtized alatt népesebbé 
tették, különösen délkeleti részét, melyet a Darlingba öm lő folyók 
nagy száma hálóz be.

A  hosszan felnyúló York félsziget azonban m ég most is csak
nem egészen lakatlan, valamint a benső nyugati rész, melynek saját
ságos rom okhoz hasonló hegyszakadékokat és 5 — 600 méter magas 
lapos tetőket alkotó hom okkő kőzete vizben és növényzetben egy
aránt szegény. Vulkanikus vidéke is igen nagy.

A  déli államok ma m ég jelentékenyén túlszárnyalják Queens- 
landot, csak a fakereskedésben és szarvasmarhatenyésztésben áll első 
helyen, de kétségtelen, h ogy  természetes gazdagsága szép jöv ő t biz
tosit számára s vasúthálózatának kiépülése, valamint az artézi kutak 
szaporodása már m ost is sejditteti ezt. Evröl-évre szaporodnak a
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czukorgyárak, gőzfavágók s más nagyobb ipartelepek s a közlekedés, 
különösen a posta, népesebb országokban is ritkitja párját.

Az egym ástól nagy távolságokban fekvő városok között nagyon 
kiemelkedik m ég a főváros melynek közel százezer lakosa
van, bár 1881-ben m ég csak 31,109 lakosa volt. A  város különben 
nem szép, sem eléggé forgalmas. A  hom okkőből épitett parlamenti 
palotán kivül többi háza földszintes vagy egyszerű vályogból és fából 
^pült emeletes lak. De kitűnők itt is a kulturális és közegészségügyi 
épületek, többek közt a nagyszerű vízvezeték, m ely 11 km. távol
ságból sziklaforrásból vezeti az ivóvizet. Nevezetes helyek m ég 

a czukorültetvények közepén, és CooA/owii,
a bányatelepek kikötő helyei, továbbá TjpsuícA és ToMwsvá/Je, m elyek
nek lakosai főkép állat- és gabonakereskedéssel foglalkoznak. Sokat 
em legetett hely a Torres ut mellett mint a hajótöröttek
menedékhelye.

Legvadonabb N yugotausztrátia , ez az óriási terület, m ely a 
kontinensnek egyharmadát foglalja e l ; mintegy nyolczszorosa hazánk 
területének. Egész 1885-ig, midőn a Kim berley kerületben az első 
aranyat feltalátták, az angol kormány minden buzgalma és áldozat- 
készsége kárbaveszett s a nagy költséggel létesített gyarmatok nagy
részt elzüllöttek. Azóta sűrűbben jönnek  ide, de jóform án csak sze
rencsevadászok, kik egyszerre ezrivel lepnek el egy aranyvidéket, de 
a legközelebbi hirre ismét tovavándorolnak. Nem hiában. Eső és 
vízhiány üldözi őket mindenütt. H om okba futó és az esős időszak 
után csakhamar kiszáradó patakok, k isebb-nagyobb sósmocsarak csak 
elvétve fordulnak elő s m ég az ujabb kor eszközeivel felszerelt tudo
mányos expedicziók közül is több pusztult el teljesen avagy vég
nyomorra jutva kora visszatérésre kényszerült a m ostoha természet 
miatt. Elefántokat, tevéket hozattak teherhordó állatok gyanánt, mind 
hiában. Ezt a zord vidéket ma is csak nagyjában ismerjük s hősnek 
tartjuk azt, ki ismeretlen helyeken kutat. Általában véve úgy látszik, 
hogy  a lapos korallfövenyes part lassankint emelkedik fel gránit
alapon hegysorokká, melyek m ögött bozóttal és tüskés bokrokkal 
boiitott harmadkori hom okköves kietlen felsik terül el. N agyobb 
erdőségek jóform án csak délnyugaton vannak, hol az ausztráliai 
mahagóni fa (jarra v. Eucalyptus marginala) igen becses kemény 
épületfát ád.

Az egész óriási területből ma m ég mintegy 30,000 hectár van 
művelés alatt s ezek nagyobb része is legelő, úgy hogy a bányász t-



ton kívül állattenyésztés az állam főjövedelm e s ezenkívül a gyöngy
halászat, mely m integy félm illiónyit jövedelm ez. E gy pár kikötő és 
bányaváros jóform án az egyedüli nevezetes helyek, azok között is a 
legnagyobb -PeWA városnak a Hattyú folyó torkolata közelében alig 
van 10,000 lakosa, bár közelében -F reew are  is elég  jelentékeny hely. 
L eg jobb  kikötője van vi?&awi/nak, mely különben jelentéktelen hely. 
A z egész területet csak 1890-ben emelték önálló állammá, de ma 
már felső- és alsóháza, korm ányzója és költségvetési jo g a  van.

A z ausztráliai szárazfölddel csaknem teljesen összefügg a dél
felé fekvő nagy sziget T asm ania , mely a körülötte levő apró szige
tekkel külön államot alkot. Területe 68,766 km* s népessége (1896) 
166,113, m ely ma már csaknem kizárólag európai eredetű, a ben
szülöttek teljesen kipusztultak, az utolsó 1876-ban halt meg. Hasonló 
a sziget fekvése Czejlonéhoz s mint az, bizonyosan a szárazföld tar
tozéka volt egykor. R égebben  felfedezőjéről Van Diemens földjének 
nevezték, az angolok 1803-ban telepedtek le először.

Tasmánia teljesen hegyes ország, háromszögalaku, délkeleten 
félszigetekkel, északkeleten pedig kettős szigetsorral.A hegyek nagyobb- 
része gránit, m ely a magas partokig nyúlik. Folyói mély árnyas völ
gyek fenekén zuhognak, melyek a hegyi tavakkal alpesi képet nyúj
tanak, némely folyó fjordokkal végződik. A  magas fekvésű s D él- 
európával egyenlő szélességi fok alatt fekvő ország éghajlata igen 
egészséges, annyira, h ogy  a népmonda szerint az életöket m egunt 
öregek a Bass szoroson át Ausztráliába hajóznak, h ogy  meghalhas
sanak. De époly gazdag állat s növényvilága is. K ülönösen híresek 
itt a hegyi lovak, a kitűnő búza, burgonya és gyüm ölcs. Ásvány- 
gazdagsága aránylag kisebb, de különösen vas és ón nagy mennyi
ségben fordul elő. Utazók nagy dicséretekkel halmozzák el ezt a szép 
és kellemes szigetet, m ely újabban a kultura tekintetében is szépen 
emelkedik, bár 1853-ig túlnyom ólag csak elitéltek voltak lakói s azok 
is nagyon csekély számmal.

Legjelentékenyebb helye a szép fekvésű a W ellington
hegy tövében dom bon m integy 50 ezer lakossal. Palotái, és középü
letei is szép számmal vannak, de sokkal jelentékenyebbek a nyaralók 
és a parkok, köztük különösen a város közepén fekvő gyönyörű liget 
és a hires füvészkert. Nevezetes hely továbbá a sziget északi részén 

nagyon művelt s élénk kereskedelmet kifejtő lakosság
gal. A  többi helyek és az apróbb szigetek nem nevezetesek.



Ujzélandi bennszülöttek.
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JÍMrray; Handbook for travellers inNew-Zeeland. London, 1893. —
New-Zealand of to day. London, 1888. — CoM<Vney W. : Taranaki, the garden 
of New-Zealand. London, 1889. — T.: The forest Hora of New-Zealand.
Wellington, 1889. — Jtíoore J. M.: New-Zealand for the emigrants, invalid and 
tourist. London, 1890. — 7foc7t.sie^erNeuseeland. Stuttgart, 1863. — ;

A brit birodalmon keresztül. Budapest, 1890.

A KGLiA és Japán fekvéséhez hasonlóan Ujzéland szigetcsoportja 
-LA. külön kis földrész a közelfekvő kontinens mellett. Nem is nagyon 
kicsiny. A hozzá kapcsolódó apróbb szigetekkel 280,000 km" területe 
van, csaknem akkora, mint Olaszországé, melyhez külsőleg is nagyon 
hasonlít, bár megfordított képben. Főzömét egy tengerkar, a Cook- 
szoros, választja ketté, mely szorosnak szélessége legkeskenyebb 
részén alig 20 kilométernyi. Az ettől északra fekvő szigetet Te-ika-a 
Maui, Ahinomaui (Mauihale) névvel jelölték a benszülöttek, a délit 
pedig Vahi-Punamu (Zöldkő hazájá)-nak nevezik. Legalul délen ismét 
van egy szoros, de az utána következő szigetek jelentéktelenek, vala
mint az oldalt fekvő kis szigetek is. Közönségesen csak a két nagy, 
ma északi és déli néven megkülönböztetett szigetet hivják Ujzélandnak.

Mindkét szigetnek határozott földrajzi egysége van.



A z erősen tagozott északi sziget két darabból áll, az egyik egy 
messze északnyugotnak nyúló félsziget, melynek vizben gazdag talaján 
gyönyörű termékeny völgyek  vannak, a másik a sziget tulajdonképeni 
törzse, m elyet lassan em elkedő dom bcsoportok, lapályos vidékek s 
itt-ott vulkáni hegyek jellem eznek. A  talajt mindenütt dús erdőségek 
borítják, kivévén a sziget közepét, melyet csupa tó és m eleg forrás 
foglal el kova- és kénrakodásokkal, hasonló az északamerikai Y ellow 
stone parkhoz. A  m eleg tavak közül a Hotarna a legnevezetesebb, a 
tavak közül pedig a Balatonnál nagyobb Taupotó, melynek déli partján 
szolfatáktól, g őzö lgő  barlangoktól és nagyon meleg forrásoktól körül
véve emelkedik ki a m ég m ost is m űködő Tongariro vulkán (2246 m.) 
és a m ég nagyobb, de kialudt és hóval fedett Ruapehu. Kissé távolabb 
a Yaikato fo lyó felső vidékén a földgönib egyik legérdekesebb és az 
utazók által osztatlan magasztalásban részesült gyönyörű vulkánikus 
tóvidék terül e! (Lakedistrict). Sajnos, hogy a pompás vidéket nap
jainkban (1886) óriási vulkanikus katasztrófa teljesen átalakította. A 
központul szolgáló Rotomahana tó rendkívül megkisebbedett és forrt) 
iszapmocsárrá alakult, a mészkőlerakodások által átkötött hires fehér 
kovaterraszok eltűntek ; ezek hetvéa 7 kis kráter és számos fumarola 
képződött, egy más Pink nevű terrász helyét pedig egy hatalmas 
iszapgájszir foglalta el. Mindamellett m ég m ost is gyönyörű ez a vidék, 
hol m integy ezer fortyogó, hévforrás, iszapvulkán és gájszir ismétli 
a Yellow stone park sokat csodált jelenségeit s m ég itt-ott láthatók 
azok a kovaterraszok is, m elyek m egfagyott kaszkádaknak s festett 
csészéknek látszanak. E gyetlen  pillantással számos működő gájszirban 
gyönyörködhetünk a Yaikato partján. E gyszer itt, másszor amott 
szökken fel egy -egy  vizsugár a m agasba; egy darabig ott sistereg, 
azután összeom lik a vizoszlop, h ogy  más helyen újjászülessen, mialatt 
a fo lyó partján mindenütt párolgó források buknak a vizbe s forró 
vizzel telt kőm edenczék füstölögnek. M ég a tóvidéktől távol is igen 
sok szép részletet találunk azon a szigeten, az A lpeseket ismétlő 
havasi tájakat m ély szurdokokkal, fénylő jegesekkel, rohanó hegyi 
patakokkal és zugó zuhatagokkal. A  sziget északi végén az éghajlat 
félig  tropikus és tikkasztólag forró, de minél inkább közeledünk dél 
felé, annál hűvösebb lesz.

A  nagyobb, hosszában elterülő déli sziget egészen más jellegű. 
Kristályos, palás, üledékes m eg ujabb eredetű rétegekből áll, vulkáni 
képletek csak szórványosan fordulnak elő benne, de nyugati partján 
töm ör 3-4000 méter magas hegylánczolat húzódik végig  rajta, mely-



nek legmagasabb (3768 m,) csúcsa, a benszülöttek által jellemzően 
Alioarangi (felhőtörő) névvel jelölt havas sokszorosan emlékeztet a 
Matterhornra s öt jégár nyúlik le oldalain a különböző völgyekbe. A 
nagy hegyláncz körülbelül a sziget közepén éri el zömét 300 km. 
hosszú és 80 km. széles gerinczben, azon alul már fjordokkal és riasz- 
öblökkel merülnek a tengerbe, különösen a délnyugati végén, mig 
a keleti oldalon lassabban ereszkednek és tavakat csillogtatnak foko
zataikon, melyeknek nagy hasonlatuk van a skandináviai tavak táj
képeihez, a mennyiben az utolsó fokozatot itt is sikság váltja fel &

Gájszirek a Vaikato folyam mellett.

a tómedenczéket jégár morénák rekesztik be. A hegyek lejtői, a hd 
határán alul, sűrű erdőkkel boritvák, de nagy hóterületek és jéghe
gyek meg hatalmas sziklavidékek is jönnek elő, mely utóbbiakból 
jéghideg patakok fakadnak, elágazó kavicsos medrekbe ássák be ma
gukat s igen nagy sebességgel rohannak le a felvidékről. A sziget 
közepe táján keleten párhuzamosan még egy alacsonyabb hegyvonal 
halad tömérdek hegyi folyam által megszakítva, melyek egy lépcső- 
sorzaton keresztül a délkeleti parton végzik pályafutásukat. A sziget 
déli része 1000-1200 méter magas fensik, mely nyugat felé hirtele- 
nebbül, keletre pedig meredékesen lejtősödik s apró hegyekkel borított-



Északi részén hatalmas szén, arany, réz és vasbányák vannak, közepén 
-és déli részén pedig a legelők és termőföld gazdag, úgy hogy az 
egész sziget áldottnak mondható.

Ma már itt is az Európából behozott állatok száma a legna
gyobb, különösen a juhtenyésztés emelkedett meglepő gyorsasággal. 
1896-ban már közel 20 millió juhot tenyésztenek itt s a kivitt gyapjú 
értéke 4*/^ millió font sterling volt, kétszer annyi, mint a bányák 
-összes termelése. Eredeti állatvilágából még most is sok faj van, külö

nösen a madarak között, 
mely másutt nem fordul 
elő; legérdekesebbek a 
nesztor papagályok, a sza- 
lonka-strucz vagy kivi 
(Aphteryx) és a fémfényü 
Poe énekes madár; régi 
meséshirü állata, a 3—4 
méter magas Moa, már 
kihalt s egy pár fenma- 
radt tojását ritka drágasá
gok gyanánt őrzik a 
múzeumokban. A partok 
körül sok a hal, a folyók
ban az angolna. A növény
világ már több rokon
ságot mutat az ausztrá- 
tiaival és oczeániaival, 
mint a fauna. Jellemzők 
különösen a harasztok, a 
melyek nagykiteijedésiiek 
s néhol 10 méter magasra 

megnőnek. A hasznothajtó növények közül legfontosabb a Dammara 
australis, mely kitűnő épületfát és igen keresett mézgát ad; festő fái 
szintén nagy számmal vannak. Rostos növényei között hires az ujzélandi 
kender, melyből papirt, kötelet, kosarakat, hálókat és ruhát készíte
nek s melynek fonalerőssége mindjárt a selyem után következik. De 
-a belföldi növényeket lassankint háttérbe szorítja az európai növény
zet, melylyel ma már a szigetek felét beültették. Magából a búzából 
<6 milló bushelnél többet termelnek.

8 épen úgy, mint az állat és növényvilágban látjuk, pusztul a

Maori hiH'Cxos.



benszülöttek faja is az európai előtt. Ők maguk is árzik ezt s keserű 
humorral hasonlítják össze sorsukat a honi patkányokéval, melyeket 
az európai patkány kiszorított. Egykor Cook még félmillióra becsülte

Tnwkiao, maori főnök.

a benszülöttek számát, jelenleg már csak 35 ezeren élnek belőlök, 
mig az európai eredetűek száma 1896-ban már 714,162 volt, holott 
a legelső állandó letelepülők csak 60 évvel ezelőtt jöttek ide s még; 
1860-ban sem voltak 100,000-en.



P edig szomorú tény a benszülöttek pusztulása, mivei általános 
nézet szerint ezek a benszülöttek a wao?*:/c a legtehetségesebb és 
legerőteljesebb néptörzs a Csendes oczeán lakói között. Ok maguk 
sem eredeti lakók itt. Hagyományaik szerint m integy 400 évvel 
ezelőtt vándoroltak be északról Havaikiból, mely valószinüleg Havai 
vagy a Szamoa szigetcsoport volt. Beköltözésüknek minden részletét 
ismerik, m ég az állatokról és növényekről is tudtak, melyeket ma
gukkal hoztak; ilyenek voltak az ujzélandi burgonya, a kazakafa, a 
maori patkány, a fűzőid kajdács stb.

Testre nézve jó l  m egterm ett alakok, vaskos, szögletes, erős ter
metekkel, hosszú lábszárakkal. Nomád életet folytattak s a harcz volt 
legkedveltebb foglalkozásuk. K őfejsze, obsidian nyil és lándzsa volt 
fegyverük, m elyeket m ég a maiak is szent dolgoknak tartanak, bár 
már nem használják. R égi nemzeti viseletűk egy derekuk köré kötött 
kendő (maró) s kenderből készített felöltő volt, melyet a férfiak jobb. 
a nők batkarukon viseltek. Hajukat kontyra kötötték s abba tollakat 
tűzdeltek, az asszonyok pedig lom bot, virágokat, nagy fésűket. Fülbe
valónak kagylókat, fogakat és nefritből faragott kis embcralaku bál
ványokat (heikiri) viseltek. Általánosan elterjedt közöttük a tetoválás, 
különösen az ajkaknak és az állnak kék sávval való arabeszkekkel 
díszítése a nemesi származást jelentette. A  községi kommunismus 
mellett a törzsek rangfokozata állandóan fennmaradt s patriarchal is 
viszony állott fenn közöttük, a mely az éhezést és erkölcstelensé
get meggátolta. Házaik egyenközényhez hasonlítottak és oldalaikat 
m egfaragott czölöpökből és gyékényfonadékokból csinálták, melyekre 
a fakéregből, fából átló tető került. Mindenik ház meltett galamb- 
dúczhoz hasonló éléstárak voltak, melyeknek arabeszkes faragványa 
sokszor nagyon érdekes, bár falvaik s udvaraik máskülönben rendet
lenek. A z emberhús eledel általános szokás volt közöttük, m ég a 60-as 
években is, bár akkor már elterjedt közöttük a keresztyénség, hát
térbe szorítva a lég i váltást, mely fettünőleg igen sok transcenden- 
talis je llegű  m ythologiai vonással bírt s ma a néplétektan és össze
hasonlító vallástudomány buvárlóinak egyik legérdekesebb tárgya.

D icsőséges hazafias küzdelmek egész sorozata folyt le Ujzélaiid- 
ban a maorik részéről századunkban. A  kis nép primitív fegyvereivel 
önfeláldozó hősiességet tanúsított az angolok hódításai ellenében.
1844-től kezdve sokszor győztek m ég a rendes katonaság ellenében 
is. H ongi főnökük ( f  1828) dicsősége azonban nem tért vissza, bár 

jó form án  lépésről-lépésre kellett a gyarmatosoknak elfoglalni tőlük



a talajt s a nyílt háborúskodásnak csak 1894-ben lett vége a maorik 
elcsüggedésével. Ma, hasonlóan az északamerikai indiánokhoz, a lenyüg- 
zött maorik nagyobb része már az uralkodó angolok által számukra 
kijelölt területeken békében él, többnyire Auckland, Wellington és 
Havkesbai tartományokban, a többi pedig bujdosik szivében gyűlö
lettel a hódítók iránt, de tehetetlenül. A harczon kivül a csekély 
természetes szaporodás is nagyon apasztja számukat, ritka maori 
család, hol csak 3 gyermek is volna. A „czivilizált" maorik torzképei 
őseiknek azok erényei 
nélkül, de az európai 
külsőségek rabjaiként, 
különösen a városok
ban lakó régi nemesek 
egészen léhütő élet
módot folytatnak. Sze
rencséjük csak az, hogy 
az ujzélandi kormány 
dicséretreméltó gondot 
fordít iskoláztatásukra 
s hogy még fenáll kö
zöttük a régi commu- 
nistikus világnézetből 
folyó összetartozás tu
data. Földművelők s 
iparosok azonban nem 
tudtak lenni, nagyobb 
részük szolga vagy 
napszámos. A reservált 
területen külön király 
uralkodik.

Annál örvendetesebb a gyarmatosok helyzete. A partvidékeken 
-és síkságokon már virágzó városok vannak, melyeket nagy vasúthá
lózat és gőzösök kötnek össze, iskoláik kitűnők s gyáraik virágoznak. 
Az uj állam, hasonlóan az ausztráliai gyarmatokhoz, nagy buzgalom
mal igyekszik a tudomány reformeszméit megvalósítani s többek közt 
a nőemánczipáczió és gyármunkásvédelem nagyfontosságu kérdéseiben 
jelentékenyen előbbre haladt állásponton van. mint Európa államai, 
valamint társadalmi életében is. A gyarmatnak 9 tartománya van, 
melynek mindegyikében külön parlament áll fenn, de van közös két

Maori fúnök és neje.



kamarából álló parlament is, melynek tagjait részben az angol kor
mány nevezi ki, részben a gyarm atosok választják öt évre.

A  főváros (41,758 1.) a Cook szoros egyik öblében,,
egészen modern város, melynek szép épületei között a renaissance- 
stylü korm ányzói palota és a fehér márványból épült székesegyház 
külön is kitűnnek. A  maorik házai a gyakori földrengések miatt 
jobbára  fából készültek. Valamivel népesebb ennél a régi főváros 
vLteMaMj a Hauraki öböl mellett. Itt van az egyetem , a kath. és 
anglikán püspök székhelye s egész sereg jelentékeny gyár, melyek 
a nagyon élénk kereskedelmi forgalom m al együtt a városnak egészen 
m odern színezetet adnak. Auckland nemcsak az ausztráliai száraz
földdel, de a többi szigetekkel s Amerikával is állandó összekötte
tésben van. Mindkét város Ujzéland északi szigetén fekszik, hol 
kivülök m ég egy pár virágzó város van, köztük Grahamstown az 
aranybányászat székhelye. A z északi szigeten van a letelepített maorik 
akóhelye a K ing Country, 4050 km^ s továbbá Vangani, hol fő is
kolát tartanak fenn számukra.

A  déli szigeteken a legnagyobb hely (46,000 1.), élénk
kereskedő város, mely jó  kikötőjének és a közeli aranybányáknak 
köszöni vagyonát. Szebb épületei az egyetem, a nyilvános könyvtár,, 
a városháza, két színháza, 6 bankja és fehér márványból épitett sok 
temploma. Fű vészkertje és ló verseny tere kedvelt kiránduló helyek. 
Igen élénk s körülbelöl hasonló népességű hely továbbá 
mely különösen érdekes nemzeti múzeumáról s hogy utczái anglikán 
püspökökről vannak elnevezve. A  város kikötője Lyttelton festőien 
fekszik a P ort C ooper m ögött és magas hegyek között, van világitó 
tornya és hajógyára. A  többi városok a déli szigeten m ég kezdet
leges állapotban vannak.

A z Ujzéland körül fekvő többé-kevésbé kis terjedelmű szigetek 
egy része lakatlan, másokat csak a czethalászok népesítenek meg 
időnkint. Legnagyobb a Chatham szigetcsoport (1627 km '), melyen 
jelentékeny baromtenyésztést folytatnak, továbbá a N orfolk  szigetek? 
1856-ig bűntettesek gyarmata. A  távolabb eső szigetekről m ár 
régebben megemlékeztünk a déli sarkvidék leírásakor.



Pápuák Uj-Guineában.

NEGYEDIK FEJEZET.

UJ GUINEA

TAomsoM J. P. British New-Guinea. London, 1892. — A'ffíM'rn W. D.: Two 
years among the Savages of New-Guinea. London, 1891. — ZdHer; Deutsch 
Neu-Guinea und meine Ersteigung des Finisterre Gebirges. Stuttgart. 1891. —

H. : From my verandah in New-Guinea. London, 1889. — T/tomas J. 
W.: Von Nias nach Kaiser Wilhelmsland. Gütersloh, 1892. — 6*e7;!<wnn!i HrJ/- 
t'any: Flora, von Kaiser Wilhemsland. Berlin, 1889. — Afnc ; Among

the cannibals of Newguinea. Philadelphia, 1889. —FYmscTi.-Newguinea und seine 
Bewohner. Bremen, 1865. — jtfore.s6y.* Newguinea and Polynesia. London, 

1876. — íywe.* New-Guinea. London, 1885.

A lakott földgömb legnagyobb szigete Ujguinea, mely az ausztráliai 
-ÍJL- kontinenstől északra fekszik, mintegy 785000 km^ kiteijedésü, 
sőt a partjai mellett elterülő szigeteket is beleszámítva 808,000 s 
igy nagyban számítva harmadfélszer oly nagy, mint Magyarország. 
Már 1511 óta tudjuk létezését s 1824-ben nyilatkoztatták ki igényeiket 
a hollandok reá, de tulajdonkép csak 1884 óta kezdik felfedezni, midőn 
a hollandok mellett egyes részét az angolok és a németek tulajdo
nokul jelentették ki. Az angol birtokok kormányzója Mac Gregor 
évről-évre tesz felfedező utazásokat benne s igen sok a német fel
fedező is, a legjelentékenyebb Finsch, mindamellett a partvidékeken 
kívül a legnagyobb részt csak felületesen ismerjük s mind a három 
-európai állam tényleg csak a térképen tudja birtokának létét.



A  kikutatás nagy nehézségeit az óriási sziget rendkívüli tagolt
sága okozza, m ely hegylánczok sokaságával áll összeköttetésben. 
Ezért a különben nagyszámmal található fo lyók  csaknem általában 
hajózhatlanok, tengeri hajóval csak az északon fekvő Auguszta és a 
déli F ly folyókba lehet bejutni, nagyobb síkságok igen ritkák s min
den egyes völgyben  külön önálló törzsek laknak, melyeket általában 
a pápuákhoz számíthatunk ugyan, de a m elyeknek szokásai, sőt 
nyelvük is nagyon eltérők egym ástól, oly annyira, h ogy  egymást meg 
sem értik. 18!)7-ben a német és angol birtokok határán aranymezőket 
fedeztek fel ugyan, de nem oly gazdag telepeket, hogy a töm egesebb 
letelepedést rohamosan előm ozdították volna s a természet más kin
csei m ég ma jobban  vonzzák a természetbúvárt és ethnográfust, mint 
a kereskedőket, kiket a közlekedés nehézségei is visszariasztanak.

A  nyugati Charles Louis hegyláncznak kelet felé egyre maga
sodó csúcsai 4000 m éterig érnek. B eljebb kelet felé állítólag m ég sokkal 
magasabb csúcsok vannak. Legjobban  ismerjük az Owen Stanley és 
Arfark hegylánczokat, m elyeknek legm agasabb csúcsa a Victoria hegy 
4002 méternyi. K ét nagy öböl is nyúlik be a hatalmas szigetbe, dé!- 
keleten a H uonöböl, északnyugaton a Mac Clure csatornával kapcso
latban álló Geelwink öböl. Mindkettő oly jelentékeny, hogy csaknem 
félszigeteket alkotnak s ezért Ujguineának alakzatát nyugat felé repülő 
madáréhoz vagy teknősbékához szokták hasonlítani. V alóságos alpesi 
vidék van a délkeleti félszigeten hatalmas tavakkal, vízesésekkel s 
tetőtől talpig erdővel benőtt vulkánokkal, m ig más helyeken a dom 
bok  között egészen mocsaras tropikus területeket találunk.

Egészben véve is tropikus az egész sziget, éghajlatát tekintve, 
forró és nyirkos. A  partokon a hőm érséklet m eglehetősen egyenletes, 
évi átlag mintegy 26 ', de a belföldön nagyon szeszélyes, már csak az 
esőzések különböző megoszlása miatt is. A  déli parton májustól szep
tem berig a délkeleti esős monszunt fúj, októbertől májusig az északnyu
gati száraz m onszunt: az északi parton ellenben a délkeleti monszunt, 
m ely apriltól szeptem berig fuj, a szárazságot hozó szél, m ig a novem
bertől márcziusig tartó északnyugati szél nagy záporokat szokott 
hozni s állandó ködbe burkolja a vidéket. Európai ember nagyon 
nehezen szokja m eg ezt az éghajlatot s igen sokan lettek már áldo
zatai az uralkodó lázaknak, többek között a derék fiatal magyar 
búvár Fenichel.

U jguinea rendkívül gazdag növényzetben. Nagy részét áthatatlan 
síirü erdőségek borítják kúszó és kapaszkodó növények légiójával,



melyek között az Owen Stanley hegyeken a Himaláján levőkhöz 
hasonló növényeket is találtak. A változatosság igen nagy. Pálmákon 
kivül ausztráliai encalyptus jellegű erdőket, lombos fákat, sőt tűlevelű 
fákat is találunk, jobbára araucariákat. A magasabban fekvő hegyeken 
egy fajú fákból álló erdők sem ritkák, leginkább indiai jellegűek. 
Több fája igen becses kiviteli czikket szolgáltat, közöttük a massoi 
kéregfa, a szágópálma és muszkátdió.

Még érdekesebb és válto
zatosabb azonban állatvilága, 
mely uj és uj meglepetéseket 
szerez a természetbúvároknak, 
bár Wallace óta állandóan 
egész sereg tudós dolgozik 
ebben a kimerithetlen bányá
ban. A nagy közönség előtt 
legérdekesebb specialitása en
nek a szigetnek a gyönyörű 
paradicsommadár, mely csak 
itt és egy pár kisebb szomszéd 
szigeten fordul elő s melynek 
szépsége már régebben is any- 
nyira meglepte az európaiakat, 
hogy a hollandok a benszülöt- 
tektől a rizsen kivül sokáig 
csak ezt kívánták adó fejében.
Gyönyörűek még az itt lakó 
jégmadarak, a papagályok és 
bóbitás galambok. Talán csak 
Braziliában találunk az állatok
nál oly fényes és változatos 
szinpompát, mint itt. Az emlősök nem számosak; nehány szárnyas 
egér, egy disznóíaj, három egérfaj, egy pár tuczat erszényes állatfaj 
a legnevezetesebbek. Rendkívül gazdag ellenben a lepkék és rovarok 
világa s ezenkívül feltűnő egy pár óriási kigyó és tekenősbéka, mig 
a majmok már hiányoznak s helyüket a kéngurumedve pótolja, mely 
evetkéhez méltó ügyességgel kúszik és ugrál a fák lombjai között.

Csodálatos nagy a változatosság az embereknél is. Komoly 
tudósok alig merik többre becsülni egy fél milliónál Ujguinea ősla
kóinak számát, de ebben az aránylag csekély számban csaknem min-
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den utazó egész sereg önálló törzset különböztet meg, kik lényegileg 
melanézek vagy pápuák mind, de olykor csalódásig hasonlítanak a 
polynézekhez, a malájokhoz, a négerekhez, sőt egyes helyeken még 
az európaiakhoz is. Alig van oly anthropologiai és ethnográíiai közös 
vonás, melyben nagy eltéréseket ne találnánk, még a fekete göndör 
haj helyett is fordul elő világosabb szinü és lecsüngő fejdisz, meg 
í'ézszinü bőr. Sok gyermek egészen európainak látszik. A divat ter

mészetesen még válto
zatosabb. A Torres-ut 
tájékán lakók lenyiiják 
hajukat ésparókáthasz- 
nálnak, másutt var- 
kocsokat és kontyokat 
találunkfésükkel és tol
iakkal diszitve. Sok 
törzs csaknem teljesen 
meztelenül jár. a ruhá
zat helyét csak a díszí
tések pótolják, levelek, 
kagylók a fülekben, 
csontdarabok az orr- 
czimpákban, felfűzött 
magvak, fogak, gyön
gyök, nádszárak s ka
rikák, sőt emberi cson
tokból készült kar- 
pereczek a kezeken 
meg a lábakon. A te
toválás vagy a testnek 
piros és fekete színek
kel való bemázolása 
nagyon elterjedt.néme

lyik pápua vándorló muzeum. Csaknem általános szokás a test beke- 
nése kókusz-olajjal a moszkitók és más állatok ellen. Nevezetes, honi* 
több vidéken az asszonyoknak nem szabad külön díszítéseket hordani, 
hajukat levágják s egyetlen ruhájuk a kis kötény meg a tetoválás. 
Természetes, hogy az európaiakkal érintkező törzseknél ezek a szo
kások igen gyorsan alakulnak át.

A benszülöttek rendesen épült, néha jelentékeny nagyságú
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falvakban laknak. A házakat sok helyen czölöpökre építik fel, némely 
vidékeken pedig egyenesen a fák lombjai közé, úgy hogy létrákon 
vagy hidakon juthatni el belsejükbe; némely czölöpökre épített falu 
a tengerben vagy folyókban 50-60 méter távolságra van a parttól. 
Bútorzatuk alig van, cserépedények is ritkák, gyékény, deszkák s 
fegyverek az egyedüli állandóan látható tárgyak, pedig egy-egy ház
ban sokszor 40-50 ember is lakik, rokonok, barátok, rabszolgák 
vegyesen, a nők a bal, 
a férfiak a jobb olda
ton ; a, hálóhely rende
sen a tetőn van, a 
gyermekágyas asszo
nyok számára külön 
kunyhókat építenek, 
hova férfinak belépni 
tilos. A házak tetőit 
tombokkat fedik be s 
mivel a nappat rende
sen nyitott falak is 
többnyire lombokból és 
falevelekből állanak, a 
falvak látóképe igen 
érdekes. Csaknem min
den faluban van egy 
nagyobb ház, hol ösz- 
szejöveteleket tartanak 
s hol az idegenek és a 
serdülő ifjak hálnak, 
kiknek nőkkel érint
kezniük nem szabad.
Némely helyen művészetet is fejtenek ki a ház-épitésben. Vannak 
itt olyan házak is, melyek alakja nyitott torkú alligátort utánoz, 
a veranda védőteteje alkotván a felső állkapczát, másikat faragott 
oszlopok és csodás alakú tetők diszitenek s több helyen virágos 
kertek vannak. Némelyütt a kunyhókat valósággal utczasxerüleg 
helyezik el s a köztök levő tért fehér homokkal szórják be. Harczias 
törzseknél a kunykók bejárata előtt fegyverek, diadaljelvények és 
faragványok gyakoriak.

A házak építéséből és elhelyezéséből láthatjuk, hogy Ujguinea.
51*
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lakói általában harcziasak s az egyes törzsek gyakran küzdenek egy
mással. P ed ig  egészben véve inkább békés emberek, nagyobb részük 
földm űves, sőt állattenyésztő is. A z emberhús étele általában elterjedt 
s m ég nagyon kevés helyen irtották ki teljesen. A  délkeleti részeken 
valóságos vadászatokat tartanak emberekre, kiket nem ölnek meg, 
hanem horgos és villaalaku rudakkal elevenen fognak. Délnyugaton 
a Marianne ut m ellett a kannibálok m ég fogaikat is m eg szokták 
élesíteni. R égi fegyverük a nyíl, buzogány, fakard, dárda s védelmül 
a paizs. A  falvakat néha bambuszkeritéssel veszik körül, de többnyire 
egészen nyiltak, csak őrök állanak közelében, kik bambusznáddal 
magasba fuvott porral adnak je lt  idegenek közeledéséről. A  halá
szatot nagyon érdekes m ódon gyakorolják szigonyokkal és hálókkal, 
csolnakjaik rendesen fantasztikus diszitésüek s néha oly nagyok, hogy 
száz em bert is elbírnak. Csaknem minden falunak külön ipari fog 
lalkozása van, fazekas, kosárfonó, faragó, szövőmunkák, külön cso
portokban a férRak és a nők számára, kik együtt csaknem soha sem 
dolgoznak, de külön-külön többnyire csoportosan. A  soknejüség elő
fordul, de átlag kivétel már csak azért is, mert a nővásárlás sokba 
kerül, egyes törzseknél 10 fehér kagyló karperecz, két hosszú nyak- 
láncz, egy disznó és egy fejsze az átlag ár a menyasszony atyja szá
mára. A  nő többnyire rabszolga életet él, m ég a tánczmulatságokban 
sem szerepel. A  féríiak között vannak előkelő családok, sőt hűbére
sekkel rendelkező urak is, de a főnökök tekintélye csekély s egyes 
helyeken nők az uralkodók. Mint minden term észeti népnél, a babona 
és varázslat nagy szerepet játszik, különösen a betegség  és elhalá
lozás eseteiben. A  halottakat gyakran elégetik, de alsó állkapczájukat 
ilyenkor is megtartják, más helyeken fára aggatják ki vagy elássák. 
Gyászuk hosszú s a halottakról kegyelettel emlékeznek m eg, mert 
hisznek a lélek fennmaradásában s van hom ályos sejtelmük ismeretlen 
helyen lakó „mtgy sze lle m irő l, kinek áldozatokat is hoznak. A 
keresztyén missionáriusok mindamellett nagyon kevés s aránylag 
felületes jellegű térítésekkel dicsekedhetnek, m ég leginkább sikerült 
a németeknek.

Általában véve U jguinea lakói nagyon kevéssé hajlandók a 
m űvelődésre s igy  a Csendes oczeánnak ama törzsei közé tartoznak, 
kik hamarább pusztulnak el, mintsem átalakulnának. A z egyes közsé
gek és törzsek nagy önállósága, az általában uralkodó patriarchalis 
és demokratikus társadalmi szervezet csak oly ellensége átalakulá
suknak, mint egyéni jellem ük, m ely a gyerm eki kedélyhez hasonló.



Ügyesek és vidámak. E gyszeri látásra, képesek em bert m eg állatot 
em lékezetből lerajzolni, diszitéseik, lakóhelyeik berendezése Ízlést 
m utat; dalaik a szerelem, harcz, bosszú s vallás érzelm eit zengik. 
De a mily lelem ényesek és élénkek, oly ügyes tolvajok, m egátalko

dott hazugok és makacson hivők a babonában. A  fehér ember m ég  
külsőleg átalakult pápuában sem bizhat s m űvelődésre nagyon 

kevés hajlamuk van. Európai nyelven beszélni, számolni alig képesek 
teljesen megtanulni s régi nemzeti szokásaikhoz minduntalan vissza
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térnek. A z európai telepek valóságos oázok Ujguineában, melyeknek 
sokkal kevesebb czivilizáló hatásuk van a környezetre, mint nálunk 
a keleti hegyvidék városaié volt a szomszéd oláh falvak lakóira.

A  legrégibb és 
legnagyobb bir
tokról, a AoJ&o;- 
(/;*%/. éról. m ég leg 
inkább állítható 
ez. A  pápuák 
tényleg függet
lenségben élnek 
itt, nagyobb ré
szük nem is tud 
a hollandokról. 
A  terület 400,000 
km\ tehát jóval 

nagyobb nnnt 
hazánké, de a 
hollandok által 
némileg átalakí
tott vidék jó fo r 
mán kizárólag íL 
Geelwinkkörnyé 
kére szorítkozik. 
Itt van a főhely 
VJoreA, az Arzok 

hegység alján. 
Igénytelen köz

ség, többnyire 
fém kovács és öt
vös lakókkal; a 
kormányzó Cele
bes szigetén van. 
Közvetlen szom 

szédságában már tel jesen független harczias törzs él, a Vakuk. Az öböl 
szigetei közül kettő Jobi és K orido egy-egy középnagyságú magyar 
m egye területével bír, de szintén vad vidék. A  Kyklops hegységben 
és a Maríanne-út mellett élő holland alattvalók veszedelmes kanni
bálok, kiknek m egfékezésére a hollandok kísérleteket sem tettek.



Felénél valamivel nagyobb, de sokkal sűrűbb népességű a sziget 
délkeleti részét elfoglaló a hol ma már több száz európai
ember él, kik némi kereskedelm et hoztak létre s e mellett kávé és 
kakaocserjék ültetésével tettek kísérletet. A  gyarmat főhelye 
elég csinos község s nagy előnye, hogy vidékén aránylag műveltebb 
törzsek laknak, kik rendkivül nagy csolnakjaikkal már az angolok 
beköltözése előtt kisérleteket tettek a kereskedelemm el s h ogy  kikötője 
is kitűnő. E lőre látható, hogy e hely, hol m ost már protestáns tem
plom  van, rövid idő alatt nagyon fog  emelkedni. A z angolok „K orona 
gyarmatnak" vagy „Pápuának" is nevezik területüket, melyhez számos 
sziget tartozik.

Ujguineának északkeleti része we'we  ̂ m elyet a Berlinben
székelő ujguineai társaság kormányoz. Területe 184,650 km^, tehát 
az angolokénál is kisebb, lakosai m ég vadabbak. A  németek V ilm os 
császár földjének keresztelték el a területet, az öblöknek, folyóknak 
és hegyeknek is német nevet adtak. A  legm agasabb a Bismarck 
hegység. Újabban több ültetvényt rendeztek be. Főhelye -Fw.srA 
kikötő, mely Jáva szigetével közlekedik, egyhangú lapos bozótos 
vidéken, mely nagyon egészségtelen éghajlatú.

Doreli.



Egy leány it Satumon-szigetekről.

Ö TÖ D IK  F E JE ZE T .

A  M E L A N É Z  SZIG E T C SO P O R T

ó'Mppy H. Br. : The Salomon islands. London, 1887. — Woof7/orá C h .: A 
naturalist among the headhunters. — 7m7taMs E. Les Nouvelles Hebrides. Paris, 
1890. — L . : Les mines de la Nouvelle Caledonie. Paris, 1892. —  Leprává
A .:  Au pays des Canaques. Paris, 1893. —  G . : Land und Leute im

Bismarckarchipel. Leipzig, 1895.

TTjGUiNEA keleti partjától délfelé hajló félkörben vonulnak el azok 
vJ a szigetek, m elyeknek lakossága túlnyom ólag melanéz eredetű. 
Kétségtelen, h ogy  a benszülöttek legalább részben vándorlás utján 
teijedtek el ebben az irányban, mindamellett az egész szigetcsoport
nak m eglehetősen egységes je llege  van. A z U jguineához legközelebb 
fekvők csaknem érintik az egyenlitőt, a félkör legvégső tagja pedig 
épen a téritő vonalig nyúlik le, ennélfogva az egész a tropikus vidék



hez tartozik. Ezenkívül csaknem minden sziget, a nagyobbak kivétel 
nélkül, hegyes talajú és pedig régibb kőzetek : gránit, pala, hom okkő 
az uralkodó elemek, m elyek Polynéziában nem fordulnak elő s a 
Csendes oczeán szigetcsoportjában itt van a legtöbb  vulkán. M ind
annyinak közös jellem ző vonása továbbá, hogy a szigetek partjaitól 
némi távolságban korallzátonyok emelkednek fel, legtöbbnyire o ly - 
formán, hogy körfalak gyanánt körülveszik a szigetet s a hajóknak 
csak egy helyen engednek bemenetet.

Minden je l arra mutat, 
hogy ez az egész csoport vul
kanikus erő hatása alatt las
sankint lesülyedt földrész volt.
K idobott hamu és lávatömegek, 
solfaterák és m eleg források 
tesznek a múltról tanúságot s 
m ég inkább a korallzátonyok 
rendkívüli mélysége, mert két- 
háromezer méterre is lenyúlnak 
s itt a parányi állat már nem 
képes m egélni. Kétségtelen, 
h ogy  ezek a korallok egykor 
a partok mentén telepedtek 
le, a víz emelkedésével m eg
szűnt életük, de az elhaltak 
kőboritéka megmaradt s réte
gesen emelkedett m indig ma
gasabbra, hol uj állatok kezdték 
meg az élethalálharczot. M ég 
a maiakat is fenyegeti ez a 
veszély, a zátonyok nem em el
kednek ki a tengerből 2-3 m é
ternyinél magasabbra. D e a m illió állat hullája daczol a hullámokkal, 
szigetet alkot, melyre a habok nehány úszó kókuszdiót hoznak s 
csakhamar erdő támad oly helyeken, a hol évekkel azelőtt hajók 
kereszteződtek s oltalmat kerestek a viharok ellenében.

A z újonnan alakult szigetcsoport növényzete az indiai monszun 
vidékhez tartozik, keverve az ausztráliai szárazföld jellem ző alakjai
val. Mindenütt buja a növényzet, az őserdők csaknem a partig érnek, 
a szétmállott vulkanikus kőzet term ékenységét elősegíti a tropikus

Admiral-szigeti hikos.



éghajlat és a gazdag csapadék, de egyúttal támasza mindez a gy il
koló láznak, m elyet csak a benszülöttek képesek elbirni s e mellett 
a délkeleti passzát szél igen gyakran hoz pusztító viharokat, melyek 
a növényzetet nagyon rongálják s az állatvilágnak nem kedvezők 
annyira, mint U jguinea nagyobb kiteijedésü területe. M ég a patká
nyok és disznók is hiányoznak, a kutya ritkaság, csak a hüllők és 
rovarok fordulnak elő nagyobb mennyiségben. Jellem ző állatfajok a 
szigetcsoportban a denevérek, köztük a hirhedt repülő kutyák, a 
krokodil s más nagy hüHők és k ígyók , ezenkívül egyes helyeken a 
sáskák.

A  szigetcsoport száraz területe összesen mintegy 125 ezer km\ 
azaz a tulajdonképeni Magyarországnak közel fele, de ezen a kis 
területen számtalan kisebb-nagyobb sziget van, köztük igen sok neve
zetes és gazdag. A  különböző elnevezések közül öt főcsoport a leg 
inkább ismeretes : Ujbritannia, Salamonszigetek, a St.-Oruzcsoport, az 
U jhebridák és végül Ujkaledonia. A  két első túlnyom ólag német 
birtok, kik ezen gyarmatuknak Bismarck-archipelagus nevet adtak, 
tekintettel arra, h ogy  Bismarck létesítette a gyarmatositási poiitikát, 
az utolsó a francziák régi nevezetes birtoka, a többi ma m ég füg
getlen.

U JB R IT A N N IA .

Csaknem oly nagy területen, minő Szerbia, körülbelül negyed 
m illió em ber él ezen a szigetcsoporton, m elynek legnagyobb tagjai 
Taui (Admirál szigetek), Tom bara (Ujirland vagy U jm ecklenburg) s 
a ném etek által U jpom m ernnek keresztelt Ujbritannia vagy Birara, 
m ely utóbbi maga oly  nagy, mint P est- és Bácsm egyék együttvéve. 
Valamennyi sziget partjai körül lapos, bozótos, bensejében pedig 
hegyes és dús vegetatióval födött. Vulkánai m ég most is füstölögnek 
s nem egy 2000 m éterig emelkedik.

A  harczias vad benszülöttek legérdekesebb csoportja az 
S^e^e/cen van. Értelm es arcz, de erősen sötétbőrü és rendkivül czi- 
czom aszerető nép. K agyló, csont és növényrost anyagból összesze
dett ékszereikkel telerakják egész testüket, különösen a fejet s az 
orr és fül díszítése annyira elterjedt, h ogy  soknak orra és füle csak
nem a vállig ér. Általában divatos a tetoválás és a színes festés, 
valamint a hajukat kiegészítő tollak és szalagok. M egfestik a csol- 
nakokat, házakat, fegyvereket, sőt az ivópoharat, bálványokat s más



apró tárgyakat is. Fegyverük dárda, 
kőbalta és obszidian-kés, a csol- 
nakok 10-15 ember számára ké
szülnek s egyensulyozóval vannak 
ellátva, valamint koczkás szőnyeg 
vitorlával. Hangszereik a dob, 
kagyló-kürt, bambusz fuvola. Há
zaikat fatörzsekből csinosan épitik 
s pálmalevelekkel fedik be, a ke
rítés is ebből van. Nem  em ber
evők, m int régebben hitték, a 
gazdag term észet elegendő ételt 
ad s ezenkivül szeretik a dohány
zást és a betelrágást. A  soknejü- 
ség divatos közöttük, de a nők 
külön házakban laknak. Ipari 
ügyességük nem csekély, éksze
reik, fonatok, faragványok és fes
tések egyaránt Ízlésre mutatnak, 
melynek bizonyítéka az is, hogy 
házuk mellett gyakran ültetnek 
nehány feltűnő szép virágot.

Kissé műveltebbek 
lakói, kiket általában a pápuák 
legjellem zőbb csoportjának tarta
nak. Erőteljes csinos emberek, kik 
azonban a rossz életm ód és a 
festés következtében későbbi k o 
rukban rútabbakká lesznek. A  
cziczomákat hasonlókép rendkívül 
szeretik. V alódi ruházatuk nincs, 
de ékszer és festés pótolja  ezt, 
m ég a fület és orrot is kilyu
kasztják, hogy fadarabokat tegye
nek beléjük és ezekre nehány 
gyöngyöt akaszszanak. Testhez 
sim uló szépen festett növényrost
ból készült karpereczük soha
sem hiányzik, tetoválás helyett
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sebeket csinálnak díszítésül testükön. Házaik apró bambusz kunyhók, 
ezenkívül minden faluban van két nagyobb ház a két nem elkülö
nítésére. A  házak többnyire félkör alakban épülnek, bensejüket 
kókuszdió füstjével feketére festik s csinos ékítményekkel látják el, 
környezetét is tisztán tartják, m eg ékítik. A  főnök  házával szemben 
van a tabufa disznóagyarakkal boritva, itt ölik le a megevésre szánt 
em bereket kőbaltákkal, m elyekbe roppant türelemmel vizcseppek 
ráeresztése által fúrnak lyukat.

Duck-duck ti'mcxok Ujbritiumiában.

Általában szorgalmas földművesek, főkép banánt és tarót tenyész
tenek, húst is sokat esznek, köztük kutyát, krokodilt, pókot s külö
nösen halat. Mindezt nem főzik, hanem izzó köveken sütik. Egyes 
vidékeken különböző huseledelek tilosak részint a férfiaknak, részint 
a nőknek. A z emberhuseledel m ég most is divatos, sőt az áldoza
tokat a nők elevenen sütik m eg. A z uralkodók két minisztere közül 
egyiknek a beszéd feladata, a másiké az emberek leölése és feldara
bolása. A  fejet és gyom rot nem eszik m eg, leg jobb  darabnak tartják 
a czom bot. Halálra Ítélt saját törzsbelieket ritkán eszik meg, de 
holttestét eladják. A  soknejüség általános, a nőt kauri kagylókkal 
fizetik m eg. Sokszor rabolják a nőt, máshelyen a nagykorúvá lett



leányt 4 hétre ketreczben közszem lére teszik ki. Mindennek daczára 
a családi élet eléggé kedvező. Kézi ügyességük is nagy.

Nagyon szeretik a tánczmulatságokat és társasjátékokat. Hadi 
játékaik gyakoriak. A  játékok  és ünnepek alkalmával rendesen álar- 
czokat hordanak, részben szétdarabolt koponyákból, részben kókusz
dió rostokból készült fekete parókákat. Sokan szárnyakat, farkokat 
tesznek magokra s egész testüket befestik. Nagyhírűvé lett a „D uck- 
D uck" nevű vallásos ünnep, melyen a szabadkőműves je llegű  titok
teljes szertartásokba beavatott férfiak testük alsó részét lom bokkal 
fedik be s fejűkre magas toronyszerű diszitést tesznek s igy ugrálnak 
több napon át. A  duck-duck istenség szem élyesitőjének jo g a  van 
bárkit m egölni s bármit csinálni az ünnep alatt, adót szed össze, 
tabutilalmakat ad ki s jövendöléseket tesz. A  titokteljes ünnepen 
nőknek nem szabad jelen  lenni. Fuvola, dorom b, bam buszdob, triton 
kürt, kagylócsengő s más hangszer növeli ilyenkor a kiabáló és ugráló 
töm eg éktelen zaját. Az ily vallásos szertartások nagyon m egnehe
zítik közöttük a keresztyénség terjedését. Vallásuk azonban való
sággal csak animismus azaz a szellemek tisztelete. A  terem tőről azt 
tartják, hogy már régen elpusztult. A  halottakat, bár a hullát ren
desen a tengerbe dobják a czápák számára, oly m ódon tisztelik meg, 
hogy az emlékükre készített kis szobrocskákat a falu mellett levő 
temetőházba helyezik el, nehogy szellemük a hátramaradottakra m eg
haragudjon.

S A L A M O N S Z IG E T E K

Délkeletre Ujbritanniától két egymással párhuzamosan futó lán
co la tb a n  feküsznek a Salamonszigetek, nagyobb részük hosszas, 
keskeny és hegyes, vulkánaik közül ma már csak egyik működik, de 
a hegyek tekintélyes magasságba emelkednek, olykor 3000 méterig. 
A  nyugati partok rendesen meredekek, a keletieket korallszigetek és 
zátonyok alkotják. A  tenyészet hatalmas és igen gazdag, hasonló a 
szomszéd csoporthoz. A  három legnagyobb sziget keleten Bougain
ville, Choiseul és Isabella németeké, a többiekre és a nyugati soron 
levőkre az angolok tették reá a kezüket. A z egész száraz terület 
körülbelül egyenlő Horvátországéval.

Vad, harczias, em berevő s egészen a legújabb időkig nagyon 
rettegett pápuák laknak e szigeteken, kik hasonlóan az ujbritanniakhoz, 
rendkívül szeretik a cziczomát, bár tulajdonkép ruhátlanok. ízlésük



nem mindennapi a vad népek között. Ékszereik rendesen igen csinos 
munkák, valamint a tollakat és fonott diszitéseket is ügyesen csopor
tosítják. Igen szép a nők pártaszerü divatja, sárga és piros papagály- 
tollakból összerakott s m egfont rosette a hom lokon, olykor kagy
lókkal, gyöngyházzal vagy fogakkal diszitve. Lakásaik családi házak 
s középületeik is hasonlók az ujbritanniakéhoz. Nagy falvaik vagy a

tengerparton vagy a 
hegyek táján vannak. 
A  lakások közelében 
vannak az ültetvények 
s ugyanitt tartják a 
disznókat és tyúkokat. 
T öbb  falunak van közös 
főnöke, kit a legvité
zebbek közül válasz
tanak, de a ki mellett 
az öregek tanácsának 
és a nemeseknek is van 

szavuk. Különösen 
ügyesek a halászatban^ 
csolnakjaik az egész 
Oczeánon a legszebbek 
és leggyorsabban járók 
közé tartoznak. Messze 
földre is elutaznak ve
lük, a csillagok után 
igazodva el. Italuk a 
kókuszdió nedve vagy 
pálmabor. A z ember
evést közösen szertar
tásosan v é g z ik ; leg 

előbb a koponyát törik fel s a főnökök banánnal halászszák ki az 
agyvelőt, azután sorban következnek a czom b, a kezek s a többi 
tagok, minden egyes testrész m egevésénél külön vallásos dalokat 
énekelnek, végül tánczolnak dobok  és nádfuvolák hangja mellett,, 
mely kezdetben lassú és melancholikus, de fokozatosan erősödik 
és vadabb lesz. A  tánczban csak a Ratal emberek vesznek részt, a 
nőknek jelen lenniök sem szabad. Általában a nők helyzete szomorú, 
sokszor m egölik  a férj halálakor. A halottat tengerbe dobják vagy

A  tinder neje egy Salamonsxigeten.



gyékénybe takarva a fákra rakják ki, mert hisznek a túlvilágban és 
a  szellemekben. Faragott bálványaik vannak, de az isteneket távol
levőknek tartják, a gonosz szellemek hazájának pedig a vulkánokat 
tekintik.

A  művelődés igen lassan terjed közöttük. A z első missionáriust 
1847-ben m egették s azóta is igen kevés európai telepedett le itt 
mint missionárius vagy kereskedő (trader). Ujabb időkben a benn
szülöttek gyűlölete az európaiak ellen m ég inkább növekedett, mivel

SaIa,mo!i8zigeti bennszülöttek.

az ausztráliak erőszakkal raboltak el innen többet, hogy izm os mun
kásokat szerezhessenek. A z angol hatóság alatt álló szigeteken mind
amellett csaknem kivétel nélkül sikerült egyes törzseket m egszelídí
teni, bár az egész csoportban nincs m ég sehol európai je llegű  falu.

A  S A N T A C R U Z  C S O P O R T

A  Salamonszigetektől délkeletre esik s igen  jelentéktelen cso
port, melyet Sarolta királynő szigetek név alatt is szoktak emlegetni.



Korallzátonyokkal körülvett apró szigetek, melyeken a legmagasabb 
hegyek alig érik el az ezer métert, de van közöttük Tenakora szi

geten egy m ég működő vulkán. Mindenütt gazdag a tenyészet, több
nyire sűrű erdőkkel boritva, melyekben csak kisebb állatok élnek, a 
madarak száma is csekély. Éghajlatuk forró és nedves, azért egész-

Salam
onszigeti 

bennszülöttek 
kunyhója.



ÉLŐ Z Á T O N Y K O R Á L L O K





ségtelen is. A z 
egész terület csak 
938 km^s a lakók 
száma alig 5000.
Ezek a lakók igen 
csekély kivétellel 
elkorcsosult me- 

lánézek, kiket 
külsőleg a lapos,

hátranyomult 
hom lok, a beeső 
orr s sovány test 
jellem ez, úgy 

hogy első pilla
natra visszataszí
tók, annál inkább, 
mivel festik ma
gukat és igen 
piszkosak. Jel
lemző, hogy a 
férfiak halottak 
hajából hosszú 
czopfot készíte
nek s azt czukor- 
süveg alakjában 
hátukon hordoz
zák. A z asszonyok 
ellenben rövidre 
nyírják hajukat, 
de bőrüket pi

rosra, fehérre 
vagy sárga szí
nűre festik. Az 
öltözetük kötény, 
kardisz és fegy
ver. Különösen
szeretik a 3 méter hosszú, csontból, halak tüskéjéből vagy kiélesitett 
kövekből készült hegyü lándzsákat. Házaikat négyszögre építik, 
pálmalevelekkel födik, de egyes helyeken vannak kőházak is kőfal-

György Aladár: A fö!d és népei, III. 56
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kerítéssel és kapuval. A  földm űveléssel keveset gondolnak, inkább halá
szok  és kereskedők. Halászathoz ellensúlyzós keskeny csónakokat, 
nyilat, h orgot és hálót használnak. Hosszabb kereskedelmi utakra 
vagy portyázásokra tetővel és vitorlával látják el kettős csolnakjaikat 
-és elkalandoznak messzi tájakra, holott a pápuák rendesen nem jó  
hajósok. Vannak templomaik, bálványaik, m ég a polynézek tabu
tiszteletét is ismerik. Kannibalismusról nincs adat náluk, de a m eg- 
-ölt ellenség koponyáit tisztelettel őrzik.

E gyetlen nagyobb szigete Santa-Cruz s az eddig az egyetlen, 
m elynek Graciosa nevű öblében, a hol a sziget felfedezője Mendana 
meghalt, több európai hajó fordult meg. Egészben véve azonban az 
egész szigetcsoport ismeretlen, egyes vállalkozó kereskedők és angol 
hittérítők laknak itt állandóan, az apróbb szigetek közül többeken 
m ég  soha sem fordult m eg európai ember. A  szigetcsoport jelenleg 
is „gazdátlan", bár a németek és francziák birtokaihoz közel. Soká 
-semmi esetre sem tartja fenn önállóságát.

U JH E B R ID A H

Sokkal ism ertebb a szomszéd szigetcsoport, az Ujhebridák, mely 
szintén csak napjainkban került részben a francziák birtokába, s 
hosszú időn át mint az emberhusevök mintahazája volt hírhedt. 
R égebben  Szentlélek-szigetcsoportnak, majd Ujcycladoknak nevezték. 
17 nagyobb s sok kisebb sziget van rajta közel százezer lakossal oly 
területen, m ely körülbelül Pestm egyének felel m e g ; a legnagyobb 
Espiritu Santo 4857 km^ területű. A z északi csoportot Bankszigetek
nek hívják és egy külön álló apró szigetekből álló csom ót Tucopia- 
csoport név alatt is szoktak emlegetni.

A  szigetek többnyire vulkáni eredetűek meredek partokkal és 
hegyes belfölddel. Három helyen m ég van m űködő vulkán, legneve
zetesebb a Jazova Tané szigetén, mely minden 5— 10 perczben dobál 
ki lávatörmelékeket. Más szigeteken kénforrások, solfatarák füstö
lögnek , hévvizek fakadnak avagy földrengés érezteti velünk a folyton 
forron gó vulkáni erőket. A  magasabb csúcsok másfélezer métert is 
meghaladnak. A  tenyészet igen nagy és gazdag. Északon pálmák 
-és indiai növények, délfelé dammara és kazuaria fák találhatók s 
harasztok verik fel a talajt. A z em lősök közül csak disznó, denevér



és patkány található, a madarak közül tarka papagályok, galam bok 
és tyukok, de annál gazdagabb a rovarvilág.

A z érdekes benszülöttek polynézekkel összekeveredtek, itt-ott 
polynéz nyelven is beszélnek, de azért igazi melanézek. E rőteljes 
középtermetű alakok, sötét bőrrel, göndör hajakkal s rút vad tekin
tettel, melyet m ég va
dabbá tesz félelmük és 
gyanakodásuk az euró* 
paiakkal szemben, kik 
igen gyakran jártak itt 
émbervadászatra. Hajú 
kát gyakran festik sár
gára, máskor fával be 
fonják vagy tarka to l
iakkal diszitik. Pálma
kunyhóik nyomorultak, 
diszitésül koponyákat 
használnak. Fegyvereik 
között ma már a puska 
és buzogány is szere
pel ; s az örökös hábo
rúskodások miatt fal- 
vaikaí fa vagy korall- 
mészkeritéssel veszik 
körül. Szorgalmas föld 
művelők és halászok, 
de az emberhús eledele 
a Fidsi szigeteken ki
vül sehol sem terjedt 
el annyira, mint itt.
Tana szigetén m ég a 
hullákat is megeszik, 
bár a fehér ember 
nem izlik nekik, mert 
„nagyon sós, kemény és halizíi". Divatos az öregeket élve elte
metni, mert általános köztük a hit, hogy a ki itt a földön m egbe
csüli magát, a túlvilágon folytathatja a földi életet, pipázhat és ehetik 
yamot, kenyérdiót, ihatik kávét, kókusztejet, a mennyi neki tetszik. 
A  polygámia nagyon elterjedt, a nő ára rendesen 3 disznó. A  gyér-
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mekeket gyakran m egölik. Eltekintve azonban e rút szokásoktól csa
ládi életük tiszta, szeretik a zenét és mulatságokat, halottaikat m eg- 
^ryászolják s sok értelm iség és bölcselkedés nyomai vannak náluk. 
H isznek a visszatérő szellem ekben s a legfőbb  istenségben, sőt van
nak hitregéik is, melyek szerint többek  között a teremtő a tengerből 
Tialászsza ki a szigeteket s akkor teremtette m eg az embereket, kik
nek haragjában a meghalást adta büntetésül. Jó és gonosz isteneik 
nagy töm eggel vannak, valamint papjaik is, kiknek hitük szerint 
hatalmukban áll esőt, betegséget, jó  időt, vihart s más e félét támasz
tani. A  tündérek emberi alakban látogatják m eg a nyomorultakat. 
Ü gyesek a faragásokban, kosárkötésekben, az évet a yam aratásától 
számítják s az éjjelek óráit csillagképek szerint tudják m egkülön
böztetni. A z angolok nagy sikerrel teijesztik közöttük a keresztvén- 
s ég e t s ezenkívül már száznál több iskolát létesítettek a szigetcso
porton.

U JK A L E D O N IA

A  legism ertebb melanéz szigetcsoport Ujkaledonia, az & franczia 
birtok, melyet, III. N apoleon (1853) elfoglalása után, egy évtizedig 
politikai fog lyok  számüzetési helyének használtak íel. Ma e nagy szigeten 
s a körülötte levő apróbb szigeteken és korallatollokon, melyeknek 
összes területe 20,046 km ', tcbb  mint 25,000 európai lakik, az összes 
lakosságnak körülbelül fele része, úgy h ogy  a nagy sziget jelenté
keny részében európai állapotokat találunk s újabban jelentékeny 
ültetvényeket is, melyekre az itt letelepedett francziák fényes ígére
tekkel csalogatják az európai és ausztráliai munkásokat, mert a 
benszülötteket, sőt a már jelentékeny számmal levő khinaiakat sem 
használhatják e czélra. A  sok kalandor összegyűjtésének egyik ered
m énye az, h ogy  ezen a franczia gyarmaton uralkodó nyelv az angol, 
m ég a benszülöttek is hamarább tanulják m eg ezt, mint a francziát.

A z egész szigetcsoport hegyes, a főszigeten is jelentékeny hegy- 
láncz vonul keresztül, melynek legm agasabb csúcsa P ic Hum boldt 
{1 6 5 0  méter). A  hegyekről dúsvizü patakok rohannak le a tengerbe, 
néhol gyönyörű  zuhatagokkal másutt szakadékok között. Csak a 
D iahot fo lyón  lehet rövid ideig gőzhajóval járni. A  partok öblei 
között csodaszép a Gates o f  Yengen, m elyet 300 méter magas élesen 
szaggatott sziklák vesznek körül. De egészben véve is sok a sziget 
j ó  kikötője, bár csaknem mindenütt veszélyes korallbástyákon keresztül



kell felé menni. N agy előnye továbbá a szigetnek egyenletesen m eleg 
-éghajlata, mely a sok m ocsár daczára oly  egészséges helylyé tette 
ezt, hogy m esszeföldről jön n ek  ide a tüdővészben szenvedők. A 
hőmérséklet a h ideg évszakban (áprilistól szeptem berig) 13-25", a 
m eleg évszakban 22 -3 8 ' C. között váltakozik, a legtöbb eső deczem - 
bertől áprilisig hull.

A  növényvilág nagyon gazdag. Északon az indiai formák, dél
nyugaton az ausztráliaiak 
számosabbak s itt igen 
sok a kauri fenyő és az 
araucariák, m elyek kitűnő 
árboczfákat szolgáltatnak.
A  hajdan hires szandálfát 
ma már csaknem egészen 
kiirtották. A  partokon a 
m anglove-fák uralkodnak, 
melyeknek oszlopszerüen 
kiemelkedő gyökerei fel
fogják a tenger hullámai 
által idevetett uszadéko- 
kat s igy folyton növelik 
a szárazföldet. A  kereske
delmi növények : kávé, 
czukor, kókuszdió, pamut, 
manihot, vanilia, szőlő, 
búza és kukoricza a fő 
szigetnek majdnem felét 
elfoglalják. Ugyanitt j e 
lentékeny a bányászat is.
Érczet, szenet, guanót, 
sőt aranyat is ástak töb 
bek között.

A z állatvilágot jóform án az európai betelepülők honositották 
m eg nevezetesebb példányokkal. R égebben  itt is szegényes volt az 
állatvilág, mint a pápua szigetek nagyobb részében, de volt egy pár 
érdekes specialitás, köztük a csinos rhinochetus jubatus madár. Ma 
különösen a disznókat és juhokat tenyésztik nagyobb mennyiségben, 
az utóbbiakra D ugos és H iegon  szigetek kiváló term elő helyek. A 
repülő kutya nevű denevér itt is elterjedt.

U jkaledón iiú  bennszülöttek .



A  benszülöttek mintegy 30 ezeren vannak s köztük több polynézr 
vegyülék. A  pápuák között talán itt vannak a legkellem esebb a lakok: 
magas, erőteljes termetű emberek, néha valóban szoborszerü test
tartással. Kitartó és ügyes faj, kiket Cook m ég igen barátságos és 
becsületes embereknek festett, de ma már kétségkívül ravaszok és 
alattomosok, habár büszkeségük, szabadságérzetük s barátságos tár
salgásuk m ost is vonzóerővel hat. Feltűnő nagy szeméremérzetük,

Hittérítők temploma Ujkaledóniában.

bár fajtársaikkal együtt csaknem egészen meztelen járnak s a ruhát 
főkép a test m egfestése pótolja. A  m űveltség látása nem akadályozza 
m eg őket, h ogy  füleikbe agyagpipákat, zöld lom bokat dugjanak, 
karjaikra kagyló pereczet, hajaikba tarka tollakat tűzzenek. Ma már 
igen sok a keresztyén közöttük, de azért uralkodik a polygamia, a 
leányokat 12 éves korukban adják férjhez s a hol lehet, az ember- 
husevéstől sem irtóznak, sőt sajnálják, hogy ezt a francziák ma már 
megtiltják. Általában a keresztyénség külső szokásain kivül csak a föld



művelést és erős dohányzást tanulták meg az európaiaktól, meg 
egyes ruhadarabok használatát, de — dicséretükre legyen mondva — 
a szeszes italok szeretetét még eddig nem. Az európaiak kanakoknak 
nevezik őket s általában lenézik, talán érdemük alatt is. 1878-ban 
kisérlették meg utoljára a szabadságot kivivni, de természetesen 
siker nélkül. Azóta az európaiak által behozott ragályos betegségek 
s igen sok erőltetett munka is apasztotta számukat, úgy hogy való
színű egykori teljes kipusztulásuk.

A francziák az országot öt katonai kerületre osztják. Főváros
nak -ZVmMedt tartják, mely forgalmi tekintetben rossz helyen fekszik 
a sziget déli részén. Mintegy 10,000 lakosa van többnyire kőhazakkal, 
két főutczája a tengerparttal párhuzamosan. A város élelmezése még 
nagyobbrészt külföldről történik kellő tenyészállat hiánya miatt s 
mert az európai napszámos is ritka, nagy drágaság uralkodik. Neve
zetes hely még a keleti parton Napoleonville. A többi községek 
rendesen tanyajellegüek főkép a folyók mentén vagy missionáriusok 
telepei. A külkereskedelem azonban elég nagy, 7-8 millió frank a 
behozatal és kivitel egyenkint. A fegyenczgyarmat elkülönítve van.

Különálló a főszigettől a szigetcsoport, melyhez több
nyire alacsony atollok és korallzátonyok tartoznak kevés vizzel, de 
szorgalmas néppel, továbbá az Uvea és Fenyő szigetek, melyeken 
pápua és polynéz keverék nép lakik, mintegy 15,000 főnyi. Az 
európaiak már itt is letelepedtek, de szétszórva s üldözik a benszü- 
lötteket, kik azóta erkölcsileg nagyon hanyatlottak.



Alarczok a honolului muzeuniban.

HATODIK FEJEZET.

MIKRONÉZIA

AltAary J. S.: Ethnographie des Earolinenarchipels. Leiden, 1889. — HerMsTMt'nt.* 
Südsee Erinnerungen. 1W3. — : Die Marshallinseln. 1889. —' JtfoMíew

El archipiélago Filippino y las isles Marianas. Madrid, 1886. — CícM^.- 
<iiH<ert islands. London, 1872. — 0.: Ethnologische Erfahrungen aus
dér Stidsee. Wien, 1893. — Die Palauinseln im Stillen Ocean. 1873.

A Csendes oczeán szigetvilágának legismeretlenebb része az, hol 
-LA. a mikronézek laknak, északon a melanézektöl fel Japánig és a 
Filippini szigetekig igen szétszórva. Európát jóval felülhaladó terü
leten több száz apró sziget van itt, melynek összes szárazföldje becslés 
szerint mintegy 3530 km'\ azaz egy közepes magyar megye terüle
ténél is kisebb s lakosainak száma 90 ezer. Nevezetesebb csoporijai 
a inelanezekhez közelebb fekvő Karolinák, Gilbert és Marshall szi
getek, távolabb észak felé a Marianok vagy Ladronok, a Bonin 
szigetcsoport, nyugatra a Palauk s ezenkívül számos, alig ismert apró 
sziget egész Hasvaiig szétszórtan. Kétharmada ezeknek és pedig a 
Mariánok, Karolinák és Palauszigetek a spanyolok fenhatósága alatt 
állanak, a németek a Marshallcsoportra, az angolok a Gilbertcso- 
portra tették kezüket, a Bonincsoport a japánoké, az apróbb szigetek 
még gazdátlanok, mert nem kellenek senkinek.



A  szigetek alakulata eredetük és fekvésük szerint nagyon külön
böző. A  vulkanikus talajuak, s ezek száma a kisebb, igen gazdag, 
némely helyen tropikus növényzetüek, m ig az alacsonyabb szigetek 
kopárak és puszták. Nyugat felé az indiai növényzet az uralkodó, 
de kókuszpálma mindenütt van, m ig banán és kenyérfa csak a maga
sabb szigeteken. M ég szegényebb az állatvilág. A  vampyr, patkány 
s kutya kivételével nincs emlős sehol, a madarak közül csak a 
vizimadarak, galam bok és tyuk általánosak, itt-ott előfordul nehány 
énekes madár és a Karolinákon a papagály, ugyanitt van egy 
krokodilfaj is, m ig a többi szigeteken csak teknősbékák a neveze
tesebb kétéltűek.

A  benszülött a pápuák, polynézek és malájok keve
rékei, de túlnyom ó a polynéz je lleg , úgy h ogy  újabban többen poly- 
nézeknek tartják őket, legalább ethnologiai szem pontból, mert nyelvük 
határozottan különböző, az Ázsiához közelebb lakóknál már a szem 
ferde metszése is feltalálható, m ig a palaui szigetek lakói csaknem 
pápuák, göndörhaj, hajlott orr s sötét felbőr a jellem zők. Ez utób
biak brachykaphalok, m ig a Karolina szigetcsoport legkeletibb részén 
már keskenyfejüeket is találunk.

A  (yHhertszigetek 18 nagyobbrészt északnyugatról délkelet felé 
egy sorban elhelyezett apró alacsony szirtszigetek vékony hum us- 
réteggel, melyen csak nagy nehezen képes az itt lakó m integy 35 ezer 
niikronéz egy kis tarót és kókuszdiót tenyészteni, úgy h ogy  nagyobb 
részük távolabb eső vidékekre napszámosnak szegődve keresi élelmét. 
1886-ban jutottak angol fenhatóság alá, kiknek uralmát itt a Hawaii 
missionáriusok egyengeték. A  lakók erőteljesek, különösen a férfiak 
között van sok szép ember, feltűnőek szakállaik. A  tetoválást csekély 
mértékben használják inkább a nők, ellenben gyakori a bőr mester
séges sebezése s a haj felborzalása pálczikák segítségével. A  férfiak 
rendesen teljesen meztelenül járnak, a nők övét hordanak lom bokkal 
díszítve. Falvaikban feltűnők a nagy kőalapra épitett községházak, 
Butaritari szigeten ily ház hossza 250, szélessége 114 láb. Kedvencz 
eledelök a pandanus szárított gyüm ölcse. K ülönösen csinosak csol- 
íiakjaik és harczi eszközeik, m elyeket kókuszdiórostokból készítenek 
s czápafogakkal díszítenek. A  népességben a főnökökön kivül a sza
bad birtokosok, parasztok és rabszolgák határozottan elkülönitvék 
jog ila g  is. A  polygám ia általános, de a nők erkölcsére nagyon 
ügyelnek. Szeretnek mulatni s ügyes jelképes tánczaik vannak, bár 
a zenét nem ismerik. Bálványaik nagyobbrészt kőoszlopokból állanak.



m elyeket körbe állítanak s m elyeknek fő])apjai többnyire maguk a 
főnökök.

Szomszédaik s sok tekintetben rokonok velük a MarshaHsx!- 
getek lakói. Ez a szigetcsoport az egyenlítő felett két sorozatban 
húzódik el. A  keleti láncz (Hatakcsoport) 15, a nyugoti, a Hatik- 
csoport 18 szigetből áll. Valamennyi alacsony korall sziget, atollok, 
m elyek 3 méternél magasabbra sehol sem buknak ki a tenger színe 
fölé. K örbefogott lagúnáik igen terjedelm esek és mélyek, úgy hogy 
azt hiszik felőlük, h ogy  talajuk lassan sülyed. Felületüket alig takarja 
30 cm. televényföld, az is jobbára dudvás, bokros vagy porondos, 
csak itt-ott bir egy pandanus, kókusz, kenyérfa és némi vad tani 
m egélni. Kevés lakója uborkát, babot, tarót és más kapásnövényt 
termel. E gyetlen népesebb szigete az 5 km^ nagyságú Ebon, mely
nek 12 ezer lakója van. Mint kuriózum ot említjük fel. hogy az 
európaiak által bevitt disznó, kecske és macska itt már vad állapot
ban van. A  szigetcsoport 1885-ben került német hatóság alá, kik 
azonban m ég eddig keveset tettek érdekében.

A  benszülöttek középtermetű, kissé gyenge népfaj, nagy sötét 
szem ekkel s feltűnő világos arczbőrrel, úgy hogy különösen a fia
talabbak között több európainak látszik. A  tetoválás nem divatos, 
de igen a tarka tollak a hajban s különféle virágok, csontok és 
átlátok a karokon és lábakon. Lakóházaik nagyobbrészt négy oszlopon 
álló nádfedeles nyitott gunyhók, ágy helyett függőszőnyeg szolgál, 
párnául egy darab fa. N agyobbrészt növény eledeltel élnek, az em- 
berhusevésről, már az európaiak letelepedése előtt jóva l leszoktak. 
N agyon ügyesek a fonásban és faragásban, páncxéljuk kókuszdióból, 
sisakjuk halbőrből áll s kardjukat fából késxitik cxethal fogakkal 
megrakva. A  harczban a nők is résxtvesxnek s köveket dobálnak az 
etlenségre. A  nők itt egyátalán eléggé szabadon élnek, bár a poty- 
gámia ismeretes s ax erkölcsiség laxa. A  társadalom kasztokra oszlik, 
van örökös uralkodó háx, de csak leányági örökösödés szerint. A 
főnököket nagy tiszteletben részesítik, szertartásosan élnek s haláluk 
sok  alattvaló m egöletésével jár. A nép szeret mulatni, különösen 
tánczolni és dobolni. Van némi szini előadásra emlékeztető miniikus 
szertartásuk is. Tem plom aik nincsenek s általában keveset törődnek 
isteneikkel.

M ég nagyobb kitcrjedésück a Karolinaszigetek, melyhez mint
egy  500 kisebb-nagyobb sziget tartozik köxel 500 földrajzi mérfötd 
hosszúságiján elszórva. Egész területük azonban csak 1450 km- s



lakosaik száma 28,800. Az egyes szigeteket korállzátonyok veszik 
körűt, több alig egy méternyire emelkedik ki a tenger vizéből s csuk 
öt van magasabb, melyeken vulkanikus hegyek is vannak. Ez az öt 
(Palau, Yap, Rúg, Ponape és Kuzaie) rendkívül termékeny: különösen 
szép kókusz- és kenyérfaerdőkkel bír. A legmagasabb csúcs Ponape 
szigeten 893 méter. Az egyes szigeteket többnyire spanyolok fedezték 
fel s újabban (1885) a pápa nekik Ítélte az egész szigetcsoportot a 
németek követeléseivel szemben. Az elnevezés is II. Károly spanyol 
király tiszteletére történt. Az első letelepülések már a múlt században

ToHbót készült ruha, és sisakok.

történtek, de sikertelenül s csak a nmlt évtizedben jöttek ide állandó 
európai lakók.

A benszülöttek a többi mikronézekhez hasonlítanak, középter
metű erős rézbőrü alakok. A férfiak haja fekete és bosszú, de sza
kálluk nagyon ritka. Kellemes szelíd vonásaik vannak. A férfiak csak 
övét hordanak, a nők pedig térdig érő fűboritékot avagy szőnyegből 
készült köpenyt. A hajat rendesen toliakkal, virágokkal és állatokkal 
diszitik s csinos fésűket dugnak belé. Fülükben köveket, fadarabokat 
vagy kagylóhéjakat hordanak, itt-ott szivart is. Az előkelők teto
válják magukat. Mióta az európaiakkal megismerkedtek s európai 
fegyvereket használnak, gyorsan pusztulnak. Házaikat pálmalevelekbő)



fonják, szőnyegekkel terítik be s az előkelők kőkerítéssel is ellátják. 
Minden faluban vannak nagy községházak, melyek egyúttal a nőtlen 
ifjak lakóhelyei. Földm űveléssel alig foglalkoznak, de a halászatot 
szenvedélylyel űzik, a m inthogy általában merész hajósok. Fatörzsek
ből kivájt csolnakjaikat faragványokkal és kagylókkal díszítik s az 
egyensulyozóra a csom agok számára külön kunyhót építenek. Hosszabb 
utazásoknál is jó l  tájékozzák magukat a csillagok segítségével. Jára
tosak a szövésben, fűből, pandanuslevelekből és kókuszrostokból csinos 
kosarakat, szőnyegeket és köteleket készítenek. Más eszközeiket ren
desen a spanyoloktól veszik. Nevezetes, hogy külön pénzük is van : 
kövek, üvegdarabok, porczellán s más eféle. Yap szigeten van egy 
nagy kincstáruk, óriási m alom kövekhez hasonló sárgás mészdara- 
bokból, m elyek legnagyobbika 9 láb átmérőjű és 15 hüvelyk vastag. 
A  községháza mellett őrizetlenül hevernek, mivel senki sem birja 
elvinni, de hadi kincstárként szolgálnak. Háborúik különben ritkán 
véresek. A  polygám ia uralkodó, az eladó leányok 2-3 hónapig a 
falun kivül külön kunyhókban laknak. Tánczolni és játszani nagyon 
szeretnek, m ég a kakasviadal is divatos náluk.

Minden szigeten m eg van a különbség az előkelők és a rabszol
gák között s az előbbiek között ismét sok osztály áll fenn, kik külön
böző ékszereket hordanak, melyek némelyikét a király kitüntetésül 
adja. A  király és főnem eseket nagy szertartások között hasoncsuszva 
üdvözlik. Yap szigeten a rabszolgáknak m ég a főnök falujában sem 
szabad lakniok, nem hordhatnak hajfésüket, nyakéket s nem tetovál
hatják m agukat; a rabszolga vagyona, gyerm ekei, sőt élete felett is 
szabadon rendelkeznek a főnökök. K ülönben csaknem minden falu 
külön királyság, Yap szigeten talán 80 van. A nőknek is van külön 
királynőjük. Rendesen a családfő a legöregebb  férfiú, bár a gyer
mekek az anyák után örökölnek. A  főnököknek jogu k  van tabu 
tilalmat adni ki, a mit rendesen alkalmaznak a kókuszdiókra a gyü
m ölcsérés idején vagy mint gyászjelt. Temetni rendesen csak főem - 
bereket szoktak, kiknek sirjai fölé apró gúlákat helyeznek, a többiek 
holttestét legtöbbnyire tengerbe dobják vagy elégetik. R égebben a/ 
építkezéshez is érthettek, mivel több szigeten óriási cyclopszerü 
rom okat találtak, igy Ponapén egy nagy épületet, mely 40 hectárt 
borit be s 80 mesterséges szigetet jelképez, továbbá Nan Tanacs 
szigeten óriási királysírokat, Palauban pedig valóságos palotaromokat.

Legtávolabb északnyugat felé fekszik a Marianok vagy Ladronnk 
név alatt ismert szigetcsoport, melyhez 15 sziget tartozik 8200 lakossal.
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Területe csuk 1140 kni^. A  déli szigetek sik talajuak korallkeritéssel, 
az északiak ellenben nagyon hegyesek s m ég 6 m űködő vulkán van 
rajtuk. A  legtöbb szigetet indiai je llegű  sűrű erdő borítja s neveze
tes, hogy már az európaiak beköltözése előtt tenyésztették itt a 
czukornádat és rizst, valószinüleg a Rlippini szigetekkel való össze
köttetésük alapján. Szarvast, disznót, kecskét és szarvasmarhát a 
spanyolok hoztak ide, kik már 1668 óta letelepedtek, de m ég most 
is csekély-szám m al vannak. A  szigetcsoport ősi lakói, a samorrok, 
kik a X V II-ik  században a missionáriusok állítása szerint m ég közel

Őskori síremlék a Pnlau-szigetekről.

kétszázezeren voltak, ma teljesen kipusztultak, főkép a spanyolok 
üldözése miatt s helyökbe tagalokat és m exikói indiánokat hoztak 
be, kik azonban vérkeresztezés következtében átalakultak s többnyire 
a Rlippini szigetek lakóinak szokásait vették fel. Barátságos és csinos 
faj, m ég műveltségük is van, mert iskoláikról jó l  gondoskodnak. A 
régi lakosok emlékét hatalmas rom ok őrizték m eg s emellett sok 
érdekes műipari tárgy maradt m eg tőlük, bár kétségtelen, h ogy  a 
spanyol uralom alatt nagyon hanyatlottak s főkép vadászattal fog la l
koztak.

Egészen eltérő a Mikronéz szigetektől a japáni fenhatóság alatt 
álló B on in  szigetcsoport, m ely vulkanikus je llegű  s csak 87 km*



kiterjedésű. A  kis csoportot 187<i óta a japánok deportáló helynek 
használják s őslakosaik teljesen átalakultak. Főhelyük Port L loyd 150 
lakossal.

Hasonlókép elkülőnitve áll a többi szigetcsoporttól Ujguinea 
közelében a Patau csoport (Pelew ). A Karolináktól szélesebb tenger- 
rész választja el s legvégső szigetük Mapia már U jguinea déli szom
szédja. A  kis (750 km ') területü szigetcsoport nagyobbrészt dombos 
korallzátonyokból á ll; lakóik határozottan pápua jellegűek . Számuk 
mintegy 14,000. Szelíd, ügyes és jóindulatú emberek, kik között 
szintén a női örökösödés divatozik. Falvaik, kőtöltéseik, kőlapokkal 
kirakott utczáik és régi kőem lékeik ügyességüknek tanúságai. Neve
zetes, hogy a férfiak m integy czéhekre oszlanak, mindegyik cgy-egy 
testület (K löbergöll) tagja, melynek kötelessége a honvédelem, utak 
készítése, bizonyos halak fogása, ünnepek rendezése. A  fiatal embe
reknek és az asszonyoknak külön klubjaik vannak.
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A  Csendes oczeán szigetvilágának nagyobb részét a polinézek 
-LA- foglalták et. Magasabbra hatoltak, mint a ráktérítő s csaknem 
átérik a déli sarkkört, m íg Keleten már nem messze jutnak Am eriká
hoz s nyugat felé több helyen érintik Ausztráliát, sőt tulajdonkép, 
mivel a hovák is közel rokonaik, Afrika közelébe jutnak. Kevés 
népfaj van a földgöm bön, mely ily óriási területen terjeszkedik szét. 
Valósággal azonban, ha Ujzéland szigetcsoportját nem számítjuk, a 
tulajdonképi Polinézia száraz területe nincsen akkora, mint a régi 
Erdély (becslés szerint 47.597 km ) s ebből is 3 — 4 szigetcsoportra 
jut a nagyobb rész, míg a többiek szétszórtan feküsznek a világnak



mind a négy táján, olykor több ezer kilom éter távolságban a leg
közelebbi szigettő, valóságos elrejtett oázok a rengeteg Oczán nagy 
sivatagjában.

H ogy  a megszállás fokozatosan történt szigetről-szigetre, azt már 
sejdíthetjük a maorik fenn közlött regéjéből. N agyon valószínű, hogy 
a maláji szigetcsoportból jöttek  ide s a legtöbb szigetről a pápuákat 
űzték el. Valószínűnek látszik, hogy már a mi időszámításunk előtt 
polinézek éltek a T onga és Szamoa szigeteken s a további vándor
lásoknak innen volt kiinduló pontja. Jellem ző, hogy az európaiak is 
e két kies szigetcsoportról teijeszkedtek szét.

A  polinéz szigetek nagyobb része hegyes, de a vulkánikus erő
nek már aránylag* kevés nyomát találjuk Tonga, Fidsi és Havai 
szigetcsoportokon. Annál gyakoribbak a korallok alkotásai. Itt is. 
mint a többi szigeteken, etőszeretettel látjuk őket munkálkodni a 
partokon vagy azok közelében, de épen nem ritkaság egészen távol, 
bárm ely szárazföldtől a tenger hullámai között egy-egy  kis atoll 
vagy korallzátony, melynek egynéhány pálmája a függőlegesen eső 
napsugarak hatása alatt csodálatos élességgel emelkedik ki a tenger 
közepéből s messze földre mértföldmutató a hajósok szántára.

Mivel a szigetek nagyobb része a téritőkörök között fekszik s 
a legnagyobb közöttük sem haladja túl az 1000 km^-t, az uralkodó 
éghajlat mindenütt meleg, de sehol sem tikkasztó, átlagos hőm ér
séklet 20— 25 C, azaz örök tavaszutó. A  földgöm bnek kevés részén 
van ily kellemes éghajlat. Kellem es és egészséges. Irtó lázaknak 
nyoma sincs, az éltető nedvesség általános s vele együtt a gazdag 
tenyészet áldásai, csak itt-ott fordul elő a rom boló orkán, de csak 
rövid időre. De mintha hatal volna m ég az egész vidék, bizonyos 
egyform aság mutatkozik növény- és állatvilágban egyaránt. A  növé
nyek a maláji szigetcsoport fajai, de csekélyebb változatossággal, az 
állatokban m ég nagyobb a fajszegénység, különösen kelet felé. Emlős 
állatokból alig van 30 faj, mindenütt talán csak denevért és patkányt 
találunk. Kissé változatosabb a madárvilág. Galambok és papagályok 
csaknem mindenütt vannak, több helyen baglyok és solym ok is. 
Kétéltűek ritkák, de feltűnően kevés a rovarfaj is, a legkeletibb 
fekvésű szigeteken már csak pillangókat találunk.

Mindenütt polinézeket találunk, a maláji fajtának keleti s mű
velődésben elmaradt faját, mely azonban itt-ott rokonszenves voná
sokban gazdag társadalmat alkotott oly annyira, hogy a legelső uta
zók elragadtatással beszéltek felölök  s a múlt század mesterkélt



társadalmi életétől m egundorodott franczia bölcsészek itt a Csendes- 
Oczeán szigetein keresték a várva-várt emberi boldogságot. Egészben 
véve csalódtak, a polinéz népek erkölcsisége nagyon alacsony fokon 
áll. de kétségtelen vidám, temperamentumos kedélyük, m eg hajózási 
és technikai ügyességük s nehány később felem lítendő példa mu
tatja, h ogy  államalkotó munkában sem tehetetlenek.

A  polinéz faj külsőleg elég csinos, jellem ző vonásaik a magas 
széles koponya, széles arcz, sárga-barna, sima, durva haj és a szőr 
gyér képződése. Járomcsontjaik inkább előre, mint oldalt dűlnek, 
orruk gyakrabban lapos, mint görbített s gyakori a nagy, beszédes 
szem. Egészben véve egészségesek, a mit részben mértékletes élet
módjuknak és a sok fürdésnek köszönhetnek. Eredeti betegségük
höz, melyek között az elefantiázis, váltóláz és szem bajok játszanak 
nagy szerepet, az európaiaktól számos ragályos bajt nyertek. Vidám 
vérmérsékletük hasonló a gyerm ekekéhez, azaz hiányzik belőle az 
erkölcsi kom olyság. Hazudnak és lopnak lelkiismeretifurdalás nélkül, a 
lelkiismeretct náluk a szertartások pótolják, melyek nagy szerepet 
játszanak. Családi életükben a polygam ia az uralkodó, m indegyik annyi 
feleséget vesz, a hányat elbir tartani, a mellett a nemi érintkezés is 
meglehetős szabad, bár több helyen halállal büntetik a hitves hűt
lenségét. A  gyermekekre, kik kezdetben teljesen meztelenül járnak, 
nagyon kevés gondot fordítanak, sok leánygyerm eket születésekor 
m egölnek, de a gyermekek nincsenek kirekesztve a nagyok társa
ságából. A  polinéz gyermek nem nevet, nem sir, nem veszekszik, 
de nem is lármázik. Játéka, szórakozása csendes. A  felnőttek azon
ban szeretik a dalt m eg a tánczot. Különösen elterjedt a disznó-dal, 
midőn az asszonyok kara a disznó röfögését utánozza. A  nemesség, 
köznép és rabszolgák kasztja nagyon élesen válik el egym ástól, de 
az ősi patriarchalis uralom nagyjában ma is fennáll. R égi pogány 
vallásukban a sok eltérés daczára vannak közös vonások, különösen 
bizonyos egységes kosm ogonia. P o a neve az eredetnek, az ős éjsza
kának, m elyből sarjadtak ki az istenek és a világok. A z istenek 
között a teremtő szellemek, az elemek szem élyesitői és az istenitett 
emberek rangfokozatban állanak. A  túlvilági élet hite s a tabutiszte
let csaknem általános. A  ki a tabu ellen vét, erkölcsileg és társa
dalmilag kiközösittetett, de ezt a tabut a papság és uralkodók gyak
ran felhasználják önző czélokra. Foglalkozásuk halászat és földművelés. 
Legáltalánosabban termelt növények a taro gumója, m eg a kókusz
dió, sok helyen a yam és a batát. Legkedveltebb háziállatuk a



sertés, m elyet igen gyakran ölben hordanak és m eg is szoptatnak 
a polinéz asszonyok. K edvelt bód ító italuk az ava vagy kava, melyet 
a piper methysticumnak az asszonyok által m egrágott gyökereiből 
készítenek eijedés útján. A  folyadék barna lé, hatása kábító, butitó, 
és állítólag tom pítja a látó idegeket. Lakóhelyük többnyire oszlopokon 
nyugvó hűvös csűr, melyeket szagos füvekkel és gyékény-takarókkal 
látnak el. N agyon ügyesek az ily gyékénytakarók, hálók, függőágyak 
készítésében, a kókuszhéjak és faeszközök kifaragásában, valamint a 
csolnakok építésében, m elyek közül a messzebb járókat gerendák 
vagy kisebb csolnakok által ellensúlyozóval látják el, hogy fel ne 
forduljanak.

A  polinéz szigetcsoportok nagyobb része m ég a legújabb időkig 
uratlan terület volt, de az európaiak a nagyobb szigetekkel már a 
század közepe óta élénk összeköttetésben állottak s újabban mindég 
több helyen vetették m eg lábukat. Ezért a szokások, vallásos néze
tek igen sok helyen gyökeresen megváltoztak, vannak szigetcsoportok, 
hol már általánossá lett a keresztyénség s bizonyos európai szokások, 
köztük a parlamenti élet is. Mindez azonban nem járt együtt a 
benszülöttek teljes pusztulásával, mint az ausztráliai szárazföld 
lakóinál, ellenkezőleg a polinézek ügyes népe sok helyen teljesen 
alkalmazkodott az új viszonyokhoz s mivel az európai uralom min
denütt kiirtotta vagy legalább kiirtani törekedett a nagyon elterjedt 
törzsharczokat és kannibalismust, az uj állapotok bizonyos tekintetben 
m ég szaporították és erősbítették a a polinéz fajt, melynek száma 
ma körülbelül félmillió. A  vérkeresztezés azonban ma m ég csekély 
kiterjedésű.

Ujzéland szigetén és a körülötte levő apró szigeteken kivül a 
nagyobb csoportok fekvésük szerint a következők: 1. Viti vagy 
Fidsi szigetek (angol). 2. Tonga vagy barátság szigetcsoport (önálló). 
3. Szam oa-szigetek (részben német). 4. Cook vagy Hervey-szigetek 
(angol). 5. Tahiti vagy társas-szigetek (franczia). 6. Tuamotu archi- 
paelagus (franczia). 7. M arquesas-szigetcsoport (franczia). 8. Manihiki- 
szigetek (angol). 9. E lice, Union és P hoenix-szigetcsoportok (angol 
és amerikai). 10. Sporadok (nagyobbrészt önálló). 11. Hawaii vagy 
Sandw ich-szigetcsoport (amerikai). E gyes szigetek, mint Pitcairn. 
Husvét-szigetek mindezektől távol feküsznek, azonban külön fejeze
tekben nem ism ertethetők s ezért a Sporadok gyűjtő neve alatt fogjuk 
őket, a mennyiben erre érdemesek, felemlíteni, a többieket azonban 
külön-külön kell tárgyalnunk.



Az eddig tárgyait szigetekhez legközelebb, az Uj-hebridák 
szomszédságában feküsznek a Viti vagy Fidsi-szigetek, melyek már 
1875. óta az angolok birtokában vannak s ma a Csendes-Oczeán 
szigetvilágának legműveltebb részei közé tartoznak, bár kevéssel 
azelőtt épen itt volt a borzasztó kannibalismusnak egyik rettegve 
emlegetett székhelye. Több mint harmadfélszáz szigetből áll a cso
port s közöttük kettő jelentékenyen nagy, Viti-Leon (11600 km") 
és Vanu-Leon (6406 km"). Valamennyit korallszigetek koszorúja vesz 
körül, mely néha oly tömött, hogy 
egyes szigetek csaknem megközelít- 
hetlenek. Az egyes szigetek hegyesek 
és rendkívül termékenyek. Terményei 
közül különösen becses a szandálfa.
Már a rnult század végén rávetették 
szemüket az angolok s állandó össze
köttetésben maradva a benszülöttek- 
kel, felhasználák az egyes apró feje
delmek háborúskodását, a kereskedők 
és az 1835. óta letelepedett misszio
náriusok segítségével hatalmukba 
kerítették a francziák törekvéseit 
megelőzve az egész csoportot, mely 
Koronagyarmat czimen csakhamar 
gyors felvirágzásnak indult.

A szigetek összes lakossága jelenleg a folytonos bevándorlások 
következtében közel másfélszázezer, de ebből csak 2300 európai, 
mert polinéz munkásokat, kulikat, kanakokat is nagy számmal hoznak 
be rendesen 3 évi szerződéssel, mely a rabszolgasághoz nagyon 
hasonlít. Két harmada a szigeteknek különben is lakatlan, mivel vagy 
nagyon kicsinyek, vagy megközelíthetlenek és részben oly alacsonyak, 
hogy a tenger dagálya egyeseket minduntalan vízzel borít el. A nagyobb 
szigeteken azonban, különösen a hol a rendkívül szaggatott jellegű 
hegységek ezt megengedik, nagy ültetvények vannak. Különösen 
kitűnő minőségben terem itt a czukornád meg a gyapot, melyekkel 
nagy kereskedést is űznek. Vannak ezeken kivül a sziget-csoportnak 
más nevezetes kereskedelmi növényei is, így különösen az épületfák,

58*

Viti sxigetck trónörököse.



m elyeket ma már fűrészmalmokban dolgoznak fel, a nagy mennyi
ségben termelt kókuszdió és banán füge, a ta.ro, földi dió, kukoricza, 
kakaó, thea és kölönböző gyógyító  füvek. A z állattenyésztés még 
nagyon kezdetleges. A  kereskedelem élénk, évente mintegy 200 hajó 
fordul m eg a kikötőkben s a külkereskedelmi forgalom  nagysága 
mintegy 10 m illió forintos. Fiókbankok, gazdasági egyesületek s más 
közintézetek állanak fenn. M indebben azonban a benszülötteknek, 
kik a tervszerű mezőgazdasági munkára általában véve használhatla- 
nok, nagyon kevésrészük van, bár azok sorsa is jelentékenyen m eg
javult a kannibalizmus és törzsvillongások megszűnése és a rendezett 
állapotok megalakulása után.

A  legjelentékenyebb kikötő hely a Y iti-Leon  szigeten,
a termékeny sikságon keresztül vonuló V ai-Leon  fo lyó torkolatánál. 
Utczái szabályosak, kövezettek s van nehány virágzó üzlete és 
kórháza. Ugyanezen szigeten van a régibb főváros, LevM&a. mely 
azonban sokkal kisebb hely. A  Yanu-Leon szigeten levő kikötők 
kevésbbé jelentékenyek. L egnépesebb a T&m&MW nevű földnyelv 
alakú sziget, m ely vulkanikus hegyekben gazdag. A  kormányzó az 

szigeten lakik községben, melynek számos közintézete
van, igy  többek közt 2 bankja, kereskedelmi kamarája, gazdasági 
egyetem e, iparegyesülete és nyilvános könyvtára, itt laknak a külföldi 
konzulok s itt jelennek m eg a szigetcsoport legjelentékenyebb lapjai, 
köztük a fídsi nyelven nyom atott „N e Mata".

A  benszülöttek, a Osendes-Oczeán lakóinak egyik leggyakrabban 
em legetett törzse, nagyon összevegyültek a közelökben lakó mela- 
nézokkal s ezért sokan egyenesen ezek közé sorolják. Középnagyságú, 
erős, itt-ott pompás csokoládébarna színű alakok dús szőrezettet. 
A  férfiak széles övét hordanak, mely az előkelőknél olykor 20 méter
nyire is len yú lik : a nőknek ilyesmit hordaniok nem szabad s ezért 
fahéjból készítenek térdig érő övét. K ülönös gondot fordítanak a haj 
díszítésére, m elyet nagy kontyokba fonnak, különös színekre festenek, 
s mindenféle díszítésekkel ellátnak. Arczukat is befestik, a nők 
ellenben tetoválják. Fülbevalók, nyakékek és melldiszítések, kagylók, 
gyöngyök, kutyafogak s virágok felfűzésével szintén mindennapiak. 
A  házakat külön csoporthoz tartozó mesteremberek építik négyszögű- 
leg. V iti-Leon  szigeten azonban itt-ott méhkas alakúlag. A  gerendák 
végére a tetők alatt kagylókat helyeznek. A  szoba bensejét pokróczok 
borítják, középen van a tűzhely nagy cserépedényekkel. A  kantara 
rendesen külön épület, melybe lépcsőkön lehet feljutni. A z előkelők



házai nagyon csinosak, részben kőalapzattal; három kapujok van a 
különböző rangú emberek fogadására. Minden község közepén van 
egy nagy terület ünnepek s népgyülések számára.

A z ősrégi kommunistikus elvnek m egfelelően a községnek közös 
birtoka a föld  s m ég a magántulajdont is gyakran munkálják közös

A szeltem laíkásn Viti-Leon szigetén.

erővel. Egyedüli földm űvelő eszközük régebben a hegyes végű 
keménvfa volt, melyet a kapa és ásó m ég ma sem szorított ki tel
jesen. Különös gondot fordítanak a yams, taro és banán terjesztésére, 
a banánfákból m ég m ost is vannak itt mérföldekre terjedő hosszú 
fasorok az útak mellett, m elyeket a régi em berhúsevők ültettek. N eve



zetes bizonyítéka ex értelmiségüknek, valamint az eltetjedt vermek 
is a téli eledelek m egőrzésére. Igen ügyesek továbbá a hálók készí
tésében, m elyeket teknősbékák fogására is felhasználnak. Húst arány
lag keveset esznek s azokat is zöldséggel keverve és megsütve. 
Annál különösebb, h ogy  az em berhús-eledel annyira elterjedt közöt
tük, hogy példabeszédszerüvé vált annak dicsérete, s hogy egyes 
főnökök  az apró szigeteken külön tenyésztették az ily czélra szánt 
embereket. E gyes főnökökről kitűnt, h ogy  8 0 0 —1000 embert m eg
ettek, közöttük saját alattvalóikat is, kiknek m egölésére nem volt 
szükség különös ürügyre, bár leginkább csak ünnepi alkalommal 
tették és vallásos szertartásokkal kapcsolatban, úgy hogy az itt 
használt edények is tabuk voltak. Legizletesebb falatnak tartották a 
szivet és a májat. Nők, gyerm ekek és alacsonyrangúak nem vehettek 
részt az ily lakomákban.

A  íidsi-sziget lakói régebben nagyon harcziasak voltak. Primitiv 
fegyvereikkel, m inők buzogány, balta, ív, parittya és lándzsa, meré
szen szembeszállottak az európaiakkal is, bár inkább szerették a cselt 
és meglepetést. A z örökös háborúskodás következtében a falvakat és 
néha az egyes házakat is árkokkal, falakkal és czölöpkerítésekkel 
vették körül. A  győzelm et rendesen lakomák s a vitézek kitüntetései 
követték. A  fegyvereket, különösen a buzogányokat, szépen kifarag
ták, a m inthogy általában szeretik a faragásokat és mint hajóácsok 
messze földön híresek.

A  polygám ia annyira divatos volt, h ogy  némely főnök  50— 100 
feleséget is tartott, mindamellett feljegyeztek eseteket, midőn az idegen
hez kényszerített szerelmes fidsi leány öngyilkosság által menekült meg* 
a házasságtól. A  nőknek különben igen kevés tekintélyük volt, féljük 
büntetlenül m egölhette és m egehette őket. A  gyerm ekeket is gyakran 
m egölték, különösen a leányokat. Egészben véve azonban a társa
dalmi érintkezésben a szigorú osztályelkülönülésen kívül a legnagyobb 
etikette uralkodott. A  főnököt csak körülírással lehetett felemlíteni, 
előtte mindenki eldobta fegyverét s lekuporodva várt mindaddig, míg* 
el nem távozott. Látogatásoknál, ünnepélyeknél a rangsorozatra oly 
szigorúan ügyeltek, h ogy  a legkisebb m egfeledkezést halálos sértés
nek tartották. A  fivér férjhez ment nővérével soha sem érintkezhe
tett, ha sógorát meglátogatta és nővére otthon volt, rögtön el kellett 
hagynia a házat. Minden fidsi különben nagyon is önérzetes, ravasz 
és bosszúálló volt, bármennyire szerették a társas összejöveteleket 
és közös játékokat, melyek között a hadijátékoknak nagv szerepük



viilt. Hangszereik üres bambusznádból és kagylókürtökből készültek. 
Dalaik nagy számmal vannak, valamint m esem ondók és komédiások 
is akadnak közöttük. Nagyon hires róluk az, h ogy  öregek, betegek, 
valamint az özvegy nők maguk kérték hozzátartozóikat, h ogy  öljék 
m eg őket és egészen nyugodtan fogadták a halált. A  temetésnél 
azonban a gyászolók m egsebezték magukat s más m ódokon tanúsí
tották fájdalmukat.

Ma már minden benszülött keresztyén, erőszakkal is kénysze
rítik őt erre. De a régi dom bokra épített csinos tem plom ok, melyek 
felszentelése emberhús eledellel járt, ma is fennállanak s titokban 
m ég élnek a papok és papnők, kik egy külön kasztot alkottak s a 
többiektől m egkülönböztetésül hosszufogu fésűt és vöröstollu  hom 
lokszalagot hordottak. A  régi hitnek valóságos m ythologiája volt 
egész sereg istenséggel és hősökkel. A  szaktudósok által gondosan 
tanulmányozott mythologiában előfordul a vízözön, a világteremtés, 
a találmányok eredete, az utolsó ítélet, a feljutás a mennyországba s 
más a keresztyénségben is ismert rege. Minden kasztnak és törzsnek 
volt külön istene, kiknek bálványait többnyire apró halfogakból fara- ' 
gott szobrok alkották.

T O N G A  SZ IG E T C SO P O R T

Délkeletre a Fidsi csoporttól van mintegy ezer km* kiterje
désű szigetcsoport *32 nagyobb s százhúsz apróbb szigetből, mely 
T onga  név alatt ismeretes. Tasman és Cook fedezték fel s önálló
ságát m áig fentartotta, bár lakosainak száma alig 30 ezer. E gy része 
a szigeteknek vulkanikus, a többi azonban koralleredetü s oly sok 
zátonynyal körülvett, hogy alig m egközelíthető. A  szigetek nagy 
része termékeny, sűrű erdőkkel megrakott, éghajlata is igen kedvező, 
de földrengések és viharok gyakran látogatják. A z 1882-ki orkán 
Tongatában 13 tem plomot, Niafu szigetén 1500 házat rom bolt szét s 
1885-ben egy földrengés uj szigetet hozott a hullámok fölé.

A  benszülöttek a jelen  század elején közös fejedelem  alatt egye
sültek, kinek egyik utóda Tubu György 1875-ben franczia rnissio- 
nariusok tanácsára alkotmányt adott népének, melyben eltörölte a 
jobbágyságot s korlátolta a törzsvezérek hatalmát a maga jogkörének  
tágításával. A  törvényhozó testület 40 tagból áll, kiknek felét a p lo- 
gárok általános szavazat alapján választják. Van az uj államban esküdt-



szék, rendes bíráskodás, állandó katonaság (500 főb ő l béke idején) 
s több más modern intézmény. Minden nagyobb szigeten van nép
iskola összesen 6000 tanulóval, Tongán ezenfelül collegium  is. Maga 
a király ellensége volt az európaiaknak, különösen az angoloknak, 
nem engedte m eg nekik, h ogy  földbirtokot szerezzenek, azonban 
kedvezett a missionáriusoknak és a kereskedőknek.

A  benszülöttek a polynézek legszebb és legbarátságosabb törzsei 
közé tartoznak. Cook, ki először tartózkodott közöttük hosszabb ideig 
a „barátság szigetei" nevet adta a csoportnak, külső m egjelenésük is 
kellemes, mivel különösen a nők rendesen virágokat tűznek hajukba s 
az előkelő férfiak hom lokukon csinos pártákat hordanak s e mellett 
szakállukat kagylóhéjakkal leborotválják. Legjelentékenyebb nemzeti 
öltözetük egy elől összekötött széles deréköv kikészitett és m eg
festett eperfahéjból, melyhez különböző díszítések járulnak, továbbá 
nyakkendők illatos virágokból, gyűrűk teknősbékahéjból, madárcsont 
és kagyló díszítésekkel. A  tetoválást kevéssé használják, de a testet 
bekenik olajjal. Ma az európai öltözet már általánosabb. Falvaik 
csinosak és tiszták, kókuszpálm ából készült házaikat lom bos fák veszik 
körül. A  kunyhók bensejét szőnyegekkel osztják szét szobákra s minden 
ház m ellett külön épületben van a konyha és a műhely. A z előkelők 
házai ma már európaiasak.

A  tongák általában véve szorgalmas földművesek, tyukot és 
disznót nagy m ennyiségben tenyésztenek s ezek húsát igen ízlésesen 
tudják elkészíteni m egtüzesitett kövek segítségével. A z emberhusevés 
náluk ismeretlen, de a kava nevű szeszes italt és a dohányzást nagyon 
szeretik. Iparral jóform án csak a nők foglalkoznak s ezek különösen 
a fonásban nagyon ügyesek. Zsákok, kosarak, szőnyegek, balták, 
kések, fésűk, fáklyák készítése általában divatos náluk. Tánczban 
és zenében kiválók, dalaikban rím is fordul elő s vannak általános 
tiszteletben részesülő költők. Minden társasösszejövetelnél vannak 
hadi és versenyjátékok, de ezekben, valamint a vadászatokban csak 
az előkelőknek volt szabad résztvenniök. Családi életük tiszta, a 
gyerm ekekről szeretettel gondoskodnak. Kettős csolnakjaikkal nagy 
utazásokat tesznek s a halászatban nagyon ügyesek. Orvosaik külö
nösen a sebészetben járatosak. A  tem etések nagy szertartással tör
ténnek, különösen az előkelők sírjánál azok nejeit m egölik s korall- 
sziklákból nagy mauzóleumot állítanak fel a tetőn kis lakóhelyekkel 
a lelkek számára; a temetés után hosszabb ideig, néha több hónapig 
tartó ünnepek vannak lakomákkal együtt. Hisznek a túlvilági életben,.



melyet a jelennél boldogabbnak tartanak, m ivel hitük szerint a para
dicsom tele van illatozó virágokkal, pom pás madarakkal és örökké 
élő disznókkal.

R égi, ma már megszűnt hitvallásuk szerint a főisten Tongaloa 
a tenger m élyéből halászta ki Tonga szigeteit, más istenek hátukon 
hordják azokat s csak néha rázkódtatják m eg, m időn a teher már 
alkalmatlan. A z isteneknek külön templomaik voltak bálvány
szobrokkal, a papok egyúttal jósok , hirdetik ki a tabut, melynek 
megsértőjére halálbüntetés vár.

Keresztény iskola Tonga szigetén.

A  legnagyobb szigeten, a szent Tongán (Tongataba) van JVt/A'M- 
főváros kókusz és kenyérfák között. Szebb épületei a királynak 

verandás háza, a consulatusok és előkelők európaias palotái s egy 
dombon álló és pálm alevelekkel fedett templom, m elyet a hamburgi 
Godeífroy ezég építtetett. Ugyané szigeten van Mua, m ely az elhunyt 
fejedelmek régi sírem lékeiről nevezetes. A z egész sziget tele van 
kitűnő utakkal, m elyeket G yörgy király rabokkal csináltatott. A  többi 
szigetek közül nevezetesek Vavau és Niafu csodálatos szép barlang
jaikkal, melyekben nagyobbrészt tavak vannak, egyik barlangja a 
tengerrel van kapcsolatban.



S Z A M O A  SZt& E T E K

A  Fidsi szigetektől északkeletre fekszik a tekintélyes Szamos 
csoport 3 nagyobb és több kisebb szigettel, melyek összes területe 
2787 km - s lakosainak száma m integy 40,000. A  szigetcsoport, melyet 
egykor „H ajósok  szigetei" név alatt is ismertek B ongainvilié elkeresz- 
telése után, a legjobban ismertek közé tartozik a Csendes oczeánban. Már 
e század közepén keresztyénné lett lakossága s m egkezdődött élénk 
összeköttetésük a fehérekkel. Ném etország. A nglia és az amerikai 
E gyesült-Á llam ok versenyeztek a kitűnő szigetcsoport birtoka felett, 
m ig végre az 1889-ki berlini Szamoa kongresszus neutrálisnak nyi
latkoztatta ki a területet, bár egyes szigeteken tényleg a németek 
uralkodnak.

A  három fősz iget: Szavai, Upolu és Tutuila, valamint több apró 
sziget is vulkánikusak, némely hegy 1200 méternél magasabb. Minden 
szigeten vannak apró folyók. A z éghajlat nagyon egyenletes és kel
lemes. A  száraz évszak májustól novem berig tart, de nem teljesen 
esőtlen. A z éj-nap egyenlőség korában néha rettenetes viharok törnek 
ki. A  növényzet igen gazdag, túlnyomók a pálmák, melyek közül a 
kókuszdiót nagy gonddal tenyésztik, mivel annak szárított magja, a 
kopra, a fő kereskedelmi czikk ; ezenkívül termelnek jó  minőségű 
pamutot, kávét, különböző gyüm ölcsöt és ujabb időben kakaót is. A 
német ültetvényes társulatnak nagy kiterjedésű telepei vannak.

A benszülöttek feltűnő magas termetű, erőteljes s tisztaságot 
szerető emberek, kik a patakokban fürdeni nagyon szeretnek. Hajukat 
rövidre nyírják s megfestik, testüket tetoválják. Eperfakéregbő) 
készült övékén kivül hétköznap más ruhát nem viselnek, de vasárnap 
inget, szalmakalapot és legyezőt hordanak s e mellett virágguirlan- 
dokat vagy piros gyüm ölcsből készült koszorúkat raknak testükre. 
Kunyhóik hosszas m éhkasokhoz hasonlítanak tengeri vagy czukornád 
levelekkel befedve, melyet olykor szabadon is hagynak. A  padlót 
apró bazalt kövekkel rakják m eg s arra fektetik a gyékényeket, melyek 
egyúttal ágyak is, csak fejvánkosul alkalmaznak m ég kis bambuszdara
bokat. A  kunyhó közepén van cgy  nagy fogas oszlop, melyre rakják 
a hálókat, szőnyegeket s más apróbb szereiket. Minden faluban van 
nagy községház és piacz. A  földm űvelésben néni nagyon ügyesek s 
ezért túlnyom ólag gyüm ölcsökkel élnek, melyeket befedett vermekben 
is őriznek. A főzés a férfiak dolga, a húst és halat nyersen eszik.



Apály idején töm egesen t'ogdossák a halakat a partokon villás dár
dákkal, különösen fáklya mellett. Italuk viz, kókuszdió és káva. 
(Jsolnakjaikat szeg nélkül több ezer darabból mesterségesen készitik 
kéregfonalakkal kötve össze s ezeket sokszor több  nemzedék őrzi 
kegyelettel. Ma már lőfegyvereket használnak legtöbbnyire, de a 
nyiHal és parittyákkal igen ügyesen tudnak bánni s gyakran fogják 
a madarakat, sőt az ellenséget is messzire k idobott hálókkal és hal- 
fogakkal megrakott zsákokkal.

Szamoa szigetei lakosainak jellem ét a közöttük élő európaiak 
á!talában dicsérettel emlegetik. Udvariasak, tanulékonyak és jó indu -

Sxamonszigeti lakosok.

latnak. Ok az egyedüliek a polynézek között, kiknek szavuk van a 
köszönet kifejezésére. A z ajándékot a m egköszönés je léü l fejükre 
teszik s a legnagyobb udvariatlanságnak tartják a szivesség vissza
utasítását. B izonyos előkelő büszkeség, rátartóság sajátja valamennyinek, 
mely ment minden hetykeségtől. De a szertartások itt is uralkod
nak, különösen a közös ünnepeken. A  főnökök méltóságuk alattinak 
tartják, hogy maguk kérjék m eg leendő feleségeiket, a látogatások, 
különösen esténkint, gyakoriak, a czim kórság eltetjedt. Játékaiak és 
tánczaik nagyon változatosak, dalaik búskomorak. A  kommunismus 
annyira m egy közöttük, hogy egy törzshöz tartozók minden dolgot 
közösnek tekintenek s nagyobb munka végzésénél mindenki közre
működik. A  főnökök családfájukat számos nem zedéken át emlékeze-
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tűkben tartják, M enono sziget lakói büszkék arra, hogy mind főnökök 
s ezért inkább koldulnak s lopnak, mint dolgozzanak. T öbb  törzs 
egyesül egy -egy  király vezetése alatt, a minő je len leg  tiz van, kik 
a családfőket olykor közös szertartásos tanácskozásokra hívják meg, 
különösen fontosabb bűnesetek m egítélése végett. A  betegségeket az 
istenek büntetéseinek tartják s ezért minden egyes esetben áldoza
tokat hoznak az istennek, orvosaik rendesen hánytatóval dolgoznak. 
A  holttesteket illatos olajokkal kenik m e g s  gyékénybe rakva kedvelt 
szerszámaival tem etik el úgy, h ogy  fejük keletre feküdjék. Hitük 
szerint külön túlvilági hely van az előkelők, külön a szegények szá
mára s Szavai nyugati részén van egy tabuként jelzett helye az 
elköltözött szellemeknek. Ma már mind keresztyének, de a régi 
papoknak utódai, mivel a papi kaszt örökös volt, ma is tiszteletben 
részesülnek.

A  je len legi alkotmány szerint a benszülöttek szabadon választ
hatják királyukat és kormányformájukat. E gy főbiró, kit a svéd király 
nevez ki, itél minden birtok jogi perben s a benszülöttek és idegenek 
közt felmerült vitás esetekben. A z uj birtokszerzés csak korlátozott 
esetekben van az idegeneknek m egengedve. A  főváros külön
kormányzat alatt áll. Ez a város az Upolu szigeten a legforgalmasabb 
kikötő, hol évente 2-300 hajó fordul meg, leginkább német. A z ezer 
lakosú város három a parttal egyenlőközüen haladó utczából á ll ; a 
parton kókuszpálmák, banán- és narancsfák zöldelnek s lombjaikkal 
elfödik a benszülöttek szürke kunyhóit és az európaiaknak vörös 
cseréptetejü házikóit. Van a városban hajógyár, gépgyár, olajrak
tárak a kopra számára, több üzlethelyiség és két templom, egyik a 
kath. püspök székesegyháza. A  legnagyobb Szavai i sziget bensejr 
lakatlan, de különösen Matantu kikötő mellett népes a vidék. Tutuita 
szigetén a kitűnő kikötőben az északamerikai Egyesült-
Állam ok foglaltak állást s innen erős versenytársai a németeknek, kik
nek főhelye Apia. Mindenik nagy szigeten különben m ég az őserdők 
miatt a terület nagyobbrésze lakatlan.

A  CO O K  SZIG E T E K

Tongától keletre fekszik a kis C ook-csoport. Egész területe csak 
368 km^ 9 apró, túlnyom ólag korall szigetből, melyek két csoport
ban vannak elhelyezve. A  legnagyobb Harotonga vulkanikus talajú ,s



legmagasabb csúcsa Tuputea 900 méternyire emelkedik fel. Felfede
zőjük, Cook (1777) Hervey missionárius nevéről nevezte el őket. 
Népe már régóta szelíd, mivel 1821-ben m issió-telepet s később 
tanitó- és papképző-intézetet alakítottak itt a wesleyanusok.

Minden tekintetben kellemes szigetcsoport ez. K ülönösen R aro
tonga nevezetes festői szépségéről és magasfoku kulturális je llegéről. 
A z egész sziget körül a parton széles ut van mindkét oldalt banánokkal 
hegyi platánfákból, gesztenyékből és más lom bos törzsü fákkal beültetve. 
Óriási taro és dracén 
növények között fekete 
és fehér kavicsokkal m eg 
lapos ösvények vezetnek 
innen a bennszülöttek 
lakásaihoz s az út szélein 
kényelmes kőpadok vár
ják a vándort. A  Csendes 
oczeán vad vidékein m eg
lepő ez a kép, melyet 
a keskeny partvidéknek 
gondosan ápolt ültetvé
nyei és kertjei, valamint 
a hegyekről nagy szám
mal leeső patakok kelle
m esen egészítenek ki.
Kellem es továbbá a szi
getnek éghajlata is. A  
télen fúvó keleti passzát 
derült légkört, a nyugati 
passzát erős záporokat 
hoz, de sem ez utóbbiak, 
sem az itt-ott előforduló pusztító orkán nem kisebbíti a dús tenyészet 
hatását. A  többi szigetek kevésbé müveitek ugyan, nem is oly termé
kenyek, de természeti szépségük m eg van s egyeseken igen érdekes 
stalaktit barlangok találhatók. A z eredeti fauna itt is szegényes volt. 
újabban azonban a missionáriusok közvetítésével a háziállatok nagyon 
elszaporodtak.

A  lakosok ma már müveitek s többnyire európai ruhában jár
nak. De eredetileg is a legértelm esebb polinéz törzsek közé tartoztak. 
M időn a missionáriusok legelőször letelepedtek itt, már egészen rend

Taniitsevn sziunoai kiráty.



szeres földm űvelést találtak, sőt m eg voltak a díszítő fák és a szántó
földeket védő gátak is s szokásban volt, hogy a bennszülöttek a napi 
munka befejezése után a lakásaik előtt levő kőpadokon kedélyesen 
társalogva szórakozzanak. De m ég akkor ez a szelíd nép is emberevő 
volt, legalább ünnepies alkalmak esetén, a nők csaknem rabszolga
életet éltek, fegyvereik s eszközeik fából és kövekből állottak s a 
kasztrendszernek erős alapja volt.

A  C ook-sziget lakói a Szamoa szigetcsoportról vándoroltak ide, 
összevegyültek a bennszülött sötétebb fajú néppel s azért arczuk söté- 
tebb, tagjaik izm osabbak s hajzatuk sűrűbb és göndörjellegü. R égeb
ben az előkelőbbek között divatos volt a soknejüség, a tabu s a 
gyerm ekgyilkolás. Pogány vallásuknak valóságos hierarchiája vott, 
de egyúttal jelentékenyen kifejlődött m ythologiája is, mely ismeri a 
mennyországot, poklot, egyiránt s erősen kiszínezve mind a kettőt. A 
halál bekövetkezése után —  úgy beszélték a papok —  a lélek egy 
napnyugaton fekvő sziklacsúcsra vándorolt, honnan az óriási buat'án 
mennek fel a mennyországba (avaiki). Itt a tengerben megmosdatták 
őket s azokat, kik gyávák voltak vagy természetes halállal múltak 
ki. nagy kemencxében megsütötték s Miru, az alvilág istene, valamint 
szép leányai és tánczkedvelő fia felfalták. A  dicső harczosok azonban 
t'etjebb hatoltak a bo ld og  mennyországba, hol, mint fehér bárányfel
hők úszkálnak az égen, illatos virágok között tánczolnak és dalokkal 
töltik idejüket s örökké czukornáddal táplálkoznak. A  valódi pokol 
ellenben a föld  bensejében van óriási kókuszdió alakú üregekkel telve.

Jelen leg a szigetcsoportnak m integy 8000 lakosa van, m elyből 
8-3000 ju t Roratonga és Mangea szigetekre. Európai nagyon kevés 
van közöttük, de mind keresztyének és protestánsok. Kereskedelmi 
összeköttetésük az ausztráliai szárazfölddel és Ujzélanddal meglehetős 
élénk. N agyon ügyes iparosok, különösen a szövésben és faragásban; 
de az európai bűnök, különösen az alkoholismus, bőrbetegségek és a 
fötdbérlés ma már jelentékenyen megapasztották számukat..

T A H IT I

A  legérdekesebb szigetcsoportok közé tartozik a franczia fen- 
hatóság alatt álló Tahiti, melyhez 14 sziget tartozik összesen 1650 
km- területtel s mintegy 27,000 lakóval. A  szigetcsoportot Walli& 
angol kapitány fedezte fel 1767-ben. Uj Cytherének, majd társasági.
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szigetnek neveztek, az angolok jelenleg is Society szigetcsoportnak 
hívják. A szigetek 1838 óta vannak a francziák birtokában, előbb 
külön fejedelmeik voltak, kiket Pomare névvel különböztettek meg. 
Cook idejében állítólag egy negyed millió lakosa volt a szép cso
portnak.

Ax összes szigetek, melyek között a Tahiti nevű az egyedüli 
nagy (1042 km ), hegyes vulkanikus eredetűek s korallzátonyokkal 
vaunak körülvéve, úgy hogy különben szép kikötőikbe nagyon bajos 
bejutni. A nyugatra néző nagyobb csoportot szélalattiaknak, a kele
tieket szélf'elettieknek szokták nevezni.

Éghajlatuk igen kel
lemes. Folytonos széljárás 
enyhiti a forróságot, a 
közepes hőmérséklet átlag 
25" C., de sohasem na
gyobb Hl-nél és nem 
kisebb 17-nél. Földrengés 
sem zaklatja a szigeteket, 
kihalt vulkánai alatt, me
lyeknek feltűnően mere
dek csúcsai olykor 2000 
méter magasságra emel
kednek, kitűnő termékeny 
síkság terül e), mert a 
hegységről lecsurgó erek 
folyton friss vixzel tartják.
Különösen szép a nagy 
Tahiti sziget, melyről az 
utazók, általában nagy lelkesedéssel beszélnek. Magasra nyúló csúcsai, 
mely színes sziklagerinczekke] körülvett, csaknem hozzáférhetlen 
szurdokai s a sikság buja növényzete bámulatra méltók.

Növényei között különösen feltűnő a sok részben vadon tenyésző 
gyümölcs, melyeknek némelyike oly nagy termést nyújt, különösen május 
havában, hogy alig győzik elfogyasztani és összegyűjteni a Pandanus, 
kenyérfa, busát, yamgyökér, déli gesztenye, füge, grave s más gyü
mölcsök rengeteg számmal tenyésznek itt, még az ehető gombák és 
a gumós növények is. Nagyon jól megteremnek továbbá a kereske
delmi növények közül a czukornád, a papireperfa, kávé, vanilia, 
gyapot s mindezen felül, mintegy kárpótlásként a szárazföld eredeti

Tahiti hölgy.



szegényes állatvilágáért, rendkívüli kincseket rejt a tenger mélye,, 
különösen a gyönyörű kagylók nagy számmal vannak, köztük a nemes, 
gyöngykagylók  is. Ma már 8-10 millió koronára m egy erről a kis 
szigetről az évi kivitel összege. A  kereskedők nagyon becsülik az 
innen került fehér gyapotot és a gyöngyöket. Az utóbbiakat ren
desen a 4-5 éves kagylókban találják s évi termelésük értéke mint
egy félm illió korona.

De a bámulatosan szép és gazdag tropikus növényzet mellett 
is feltűnik Tahiti derék népe, m elyet az utazók a Csendes oczeán 
legszebb fajának tartanak, bár többen bevallják, h ogy  ez csak az 
ősi festői öltözetben m egjelenő régi lakosokra vonatkozik, mivel a 
mai európai öltözetü nemzedék külseje épen nem vonzó, sőt nagyon 
közönséges arczok a gyakoriabbak. Kétségtelen, h ogy  a férfiak szép 
termetű és erőteljes alakok, két méternél magasabbak sem nagy 
kivételek. Olajbarna bőrük nem sötétebb, mint a spanyoloké, de 
idegenszerüvé teszi a szem alatt kidudorodó pofacsont. Nagy előnyük, 
h ogy  szeretik a tisztaságot és a v irágokat: a nők között ma is m eg
maradt divat, h ogy  pongyolaszerü lebegő öltönyeiket s sűrű hajaikat 
pompás virágokkal és csokrokkal díszítik, nagyon vonzóvá teszik 
őket az utazók előtt. R égebben a férfiak csak posztóövet, kókuszleve
lekből álló sipkát vagy a harczosok turbánt hordottak, de a nők 
akkor is ismerték a könnyű lebegő s a test körül ízlésesen elhe
lyezett ballerinaszerü öltözet előnyeit s csak annyiban tért el ízlésük 
utódaikétól, hogy testüket s különösen hajukat nagyon kenegették. 
Ezek a széptermetü s csodásszépségü vidéken lakó vademberek voltak 
egykor ideáljai Rousseaunak és társainak, kik a mesterséges franczia 
életm ód ellenében a term észethez való visszatérést sürgették.

P edig ennek a vad népnek, minden kedvező viszonyok között 
is, csak társai felett voltak előnyei, de alapjában véve nem volt 
irigylésre méltó társadalmi életük. A z európaiak letelepedése előtt itt 
is állandóak voltak a véres törzsharczok, bár csak dárda, buzogány 
és parittya volt fegyverük, a hadüzenést emberáldozattal kezdették, a 
háború folyama alatt néni volt kegyelem  és irgalom s a háború után 
az istenek áldozatai lettek a rabok és a sebesültek. A  nők rabszolga 
életet éltek, többféle eledelt nem volt szabad m egizlelniök, asszony- 
vásárlás m eg gyerm ekgyílkosság mindennapi bűnök voltak s a leányok 
paráználkodása általános divat. A  polinézek között divatozó titkos 
társulat tagjai, az arreoák, valóságos d ob /ód ó  életet folytattak mások 
rovására, olykor szigetről-szigetre vándoroltak tánczaikat mutogatni



és rabolni, gyermeküket és társaságuk öregebb tagjait szertartás- 
szerüleg ölték meg. Közös s utódaiknál is megmaradt tulajdonságuk 
volt a lopás és csalás, bár külső megjelenésükben a barátságos szer
tartások uralkodtak s nagyon elterjedt volt közöttük a dal és a tán ez 
szeretete. Különösen szerették a nők a nyilvános tánczmulatságot s 
kedvelt szórakozásuk volt, hogy apró hótalp alakú deszkákon le- 
csuszszanak a tengerbe s ismét visszausszanak. A szabadok és a köz
nép között itt is nagy ellentétek voltak s a királyok tabutilalom 
alá vetett szentek, kik ha idegen földre léptek, az rögtön az 
övéké lett.

A tahitiak máig szeretnek szórványosan lakni. Legtöbbnyire 
8-10 ház van egy csomóban pálmák, kenyérfák és virágzó bokrok

A társaság-szigetek lakói halászaton.

között. A házakat bambuszból építik, pandanus fedéllel látják el 
s rendesen igen nagyok, hogy több család is eltérjen benne. De 
bensejükben csak egy helyiség van, melyet lombokkal, virágokkal 
és szőnyegekkel borítanak és olykor szőnyegekkel több részre 
osztanak. A ház mellett külön bekerített helyen oszlopokra aggatják 
a kosarakat, zsákokat és élelmi szereket, hogy a patkányok ne 
férhessenek hozzájuk. Általában növényevők, régebben húst csak 
az előkelőknek volt szabad enniök, de azért földműveléssel kevéssé 
foglalkoztak, mert a kenyérfa és más gyümölcs bőven termett. 
Ma már értenek a földműveléshez is, de egyúttal elterjedt közöttük 
a pálinkaivás és dohányzás. Régebben kiváló szellemi képességük 
következtében sok ismeretet szereztek, hajózni jól tudtak a csillagok 
után, volt számrendszerük egész a milliókig, járatosak voltak



a sebészetben, naptárt alkottak maguknak s a rendes társalgási 
nyelven kivül volt külön szertartásos nyelvezetük. Ma mindez 
hanyatlásnak indult s mivel kézi ügyességük nem oly nagy, mint 
a többi polinézeké, erkölcsi romlás kezdődik náluk. Csak a költé
szet, zene, táncx s a halászat maradt m eg jelenleg is kedvencz 
foglalkozásuknak.

A  szigetcsoportnak főhelye is van (- vizzsák), egy
3000 lakosú gyönyörű fekvesü helyiség a legnagyobb szigeten, szék
helye a kormányzónak, püspöknek és konzuloknak s egyúttal keres
kedelmi központja a szigetcsoportnak és a szomszéd kisebb szige
teknek. Pom pás pálma- és kenyérfa sétányokkal beszegett utczái 
egyenesek, verandás házak mellett bambusz házakat, kivül közön
séges bódékat találunk. Van két temploma, egyik anglikán, pár 
korcsmája, egy elemi iskolája és nagy gyakorló tere ; 4-500 európai 
s csaknem ugyanannyi khinai él itt. A  város felett levő erőd, mely 
hősies védelem után csak árulás utján ju tott a francziák birtokába, 
ma mint szép messzelátó hires. A  sziget északi partján van Point 
Venus, hol egykor Cook vizsgálta a Venus átvonulását a hold tányérja 
előtt. Nyugat felé a főszigettől van sziget, melynek képünkön
is látható 1212 m. magas leg főb b  csúcsát szeszélyes alakú hegyvidék 
veszi körül. Ezt a szigetet m ég szebbnek tartják, mint Tahitit s 
Opunohu nevű kikötője 5 km. hosszú sziklakapujával a Csendes 
oczeán egyik nevezetessége. A  többi szigetek is nagyobbrészt népe
sek és igen termékenyek.

A  K IS E B B  S Z IG E T C S O P O R T O K  (SPO R A D O K )

A z eddig felemlített szigetcsoportoknál m ég nevezetesebb az 
-északra fekvő Havaii csoport. M ielőtt azonban ezzel a Csendes oczeán 
szigeteinek leírását befejeznők, a többi szétszórtan fekvő polinéz 
szigetcsoportokról akarunk egyetmást elmondani.

A  T uam otu  vagy Paumotu (Szigetfelhő) csoport Tahititól 
keletre fekszik, 78 nagyobbrészt igen kicsiny sziget van benne össze
sen 1100 k m ' területtel. A  szigetek nagyobbrészt laguna-jellegü 
korallszigetek, gyenge tenyészettel, csak a nyugatiakon fordulnak 
elő hasznos fák nagyobb mennyiségben. Franczia birtok Tahiti fen- 
sősége alatt m integy 6000 lakossal. ()t csoportot különböztetnek meg 
közöttük fekvésük szerint. A  benszülöttek erőteljes és ügyes emberek,



vitézebbek és erkölcsösebbek, mint A tahitiak, de sokkal rútabbak 
és piszkosabbak. Régebben innen kerültek ki a tahiti királyok test
őrei. Nagyobbrészt igen szegények s öltözetük is igen egyszerű, 
többször csak a tetoválás pótolja a ruházatot. Főélelmük a gyümölcs 
és a halászat, de az emberhusevésről még nem szoktak le. A nők 
rabszolgaéletet élnek. A pogányság még nincs teljesen kiirtva s 
hasonlít a régi tahitiak 
vallásához. Az előkelőket 
holtuk után oszlopokra 
teszik ki hosszabb ideig 
s csak azután temetik 
el. Fgyes szigeteken a 
gyöngyhalászat és gyapot
termelés is meghonosult.
A szigetcsoportnak leg
távolabb eső része, melyet 
a legnagyobb bár csak 
-5 km' területü szigetről 
jP^eaí'rwnak neveznek, tör
téneti nevezetességüvélett 
arról, hogy 1790-ben ide 
menekültek a Bounty hajó 
fellázadt matrózai s itt 
a lakatlan meredek vul
kanikus sziklaszigeten a 
világtól teljesen elzárva 
csodás patriarchalis or
szágot'alapítottak, melyet 
csak 1808-ban fedezett 
fel véletlenül egy amerikai 
hajó. Ma a szigeten 93 
ember él, részben még az 
első letelepülők utódai.

A Tahiti csoport közelében délfelé vannak a Tulmaszigetek 
szintén franczia fenhatóság alatt. Az egész hat sziget 280 km^ terü
lettel, egy lagunasziget, a többi vulkanikus. Lakosaik száma mintegy 
1600. Éghajlatuk déli fekvésük következtében elütő a többi polinéz 
szigetektől, a mennyiben a kókuszdió és kenyérfa már nagyon elcse- 
nvevészedett és ritka rajtuk, de czukornádat, kávét, dohányt s mán
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európai kulturnövényeket itt is termelhetnek. Ausztrálszigetek neve 
alatt is ismeretesek. A  lakók már többnyire keresztyének, de nem 
oly  műveltek, mint a tahitiak, kikhez különben sokban hasonlítanak. 
()v  és köpeny egyedüli öltözetük, csak ünnepies alkalmakkor hor
danak a férfiak inget, a nők pedig  felső ruhát, a tetoválás ellenben 
ritka. Szorgalmas földm űvelők és ügyes halászok. Ügyességüket 
bizonyítják a csolnakok szép faragványai és festett szövetük is. A 
Rapa nevű szigeten már Vancouver igen érdekes rom okat talált, 
koczkaépületeket részben csinosan faragott kövekből, melyek vagy 
erődök vagy temetkezési helyek lehettek.

N agy és érdekes csoport a Marquesas szigeteké, mely a Pau- 
m otucsoporttól északra fekszik s franczia hatóság alatt áll. A  csoport 
12 szigetből áll, területe 1274 km^ s lakosainak száma 6000. A  
szigetek hegyesek, vulkanikus eredetűek, bár kráternek nyoma s in cs ; 
a hegyek  meredeken esnek le a tengerbe s igen sok patak vix- 
esésszerűleg fut vég ig  rajtuk. A  tenger a partok mellett mély, a 
kikötés azért nem jár nehézségekkel, bál jó  kikötők hiányoznak. 
N övényzete a völgyekben igen gazdag. A  szigeteket a múlt század 
végén M endona fedezte fel s egy perui alkirályról nevezte el. Lakói, 
kik között a m űvelődés m ég nem vert mély gyökeret, feltűnően 
csinos termetű, harczias emberek, kik vadságukat tetoválás és bőr- 
festés által mesterségesen mutogatják. Európai ruházata m ég kevés
nek van, de nagyobb kötényt és köpenyt általában hordanak. Hajukat 
a férfiak igen gyakran fonják szarvalakuvá, a nők pedig összefonva 
hálóba rakják. A  czifraságot nagyon szeretik. Fejükön lom bkoronát 
viselnek, hajukat illatos virágkoszoru borítja s testük többi részére 
elhelyezik a teknőshéjat, kagylókat, gyöngyházakat, állatfogakat, 
lntjcsomókat, madártollakat s mindehhez járul m ég a tetoválásnak 
oly  nagy alkalmazása, m inőt ma már másutt alig lehet látni. M ég a 
szempillákat, ajkukat, fogakat, fűlkagyló bensejét is tetoválják vagy 
megfestik, természetesen különböző szertartásos fogalmak szerint. Az 
emberhús ételéről m ég nem szoktak le, úgy látszik, vallásuk is 
parancsolja. Kunyhóikat lom bos fák alatt épitik bam buszból és kókusz
levelekből sziklatetőkre vagy oszlopokra s a mellette levő földet 
bekerítik kertnek, bár a földm űveléshez nagyon keveset értenek, 
mivel főeledelük, a kenyérfa aszalt és veremben érlelt gyümölcse 
(popoi) nagy m ennyiségben könnyen beszerezhető. A  többnejüség 
ritka, de fordul elő többférjüség  is. A  gyerm ekeket nem ölik meg. 
ellenkezőleg nagy gyöngédséggel bánnak velük s m ég idegen gver-



m ekeket is fogadnak örökbe. A  tánczot és zenét szeretik, de az 
életet nem becsülik nagyra s ezért a betegeket és öregeket gyakran 
m egfojtják, bár emlékezetüket sokáig hiven m egőrzik s a halál után 
oszlopokra tett halott csontjait egy év múlva ünnepiesen temetik el. 
A  legnagyobb és legjelentékenyebb sziget .NÍMAaAw#, m elynek főhe
lyén lakik a franczia kormányzó dom bon épitett erődben. 
A  többi helyeken jóform án csak egyes missionáriusok létesítettek 
művelődési telepeket ültetvényekkel kapcsolatban.

Körülbelül Polinézia közepe táján fekszik a kis NanihikicSM- 
port, melynek egy részét angolok és északamerikaiak szállották m eg. 
de a nagyobb, rész egészen független önálló fejedelm ek alatt vagy 
egyes esetekben missionáriusok vezetése mellett, kik mindenütt igye
keztek ültetvényeket létesíteni. Hatásuk sok helyt m eglepő. íg y  a 
C ook által felfedezett kis szigeten (94 km" 5124 lakossal),
m elyet a nagy utazó akkori lakóinak medvékhez hasonló vadsága 
miatt Savage szigeteknek nevezett el, ma már igen buzgó protes
táns polinézek vannak, kik maguk költségén tartanak fenn m issio- 
nárius iskolát és nyomdát s ezenkívül maguk küldenek ki térítőket 
Ujguineába s mindezek az em berek azoknak a vadaknak utódai, kik 
nehány évtizeddel ezelőtt a hozzájuk került missionáriusokat m eg
ették. A  szigetcsoportnak nagyobb része korallszigetekből áll, melyek 
nem nagyon termékenyek, de kiváló gyüm ölcs- és épületfák vannak 
rajtuk. A  tulajdonképi M anihiki-csoport 10 kis szigetből áll, melynek 
területe 137 km" s lakosainak száma m integy 2000. Legfontosabb 
közöttök JfaMeM és -FüwmMy, m elyeken jelentékeny guanotelepek 
vannak, mely benépesítésüknek okozója  volt. Csaknem egészen 
európai sziget is, mely a legterm ékenyebb, különösen
kókuszdió ligetei nagyon gazdagok. szigetén szintén
jelentékeny a kopratenyésztés, de m ég fontosabb a gyöngykagyló- 
halászat. Jelentékeny m ég sziget is, m elynek lakói igen
csinos kőházakban laknak, hol európai függönyöket és szőnyegeket 
is találunk, templomában pedig nagy értékű ritkaságokat. Ném ely 
szigeten apró régiségekre is akadunk.

Sokkal jelentékenyebbek ezek a régiségek az innen messze 
távolban eső Husvétszigeten, m elyet már különben az Am erikáról 
szóló kötetben is felemlitettünk, m ivel messze esik a többi polinéz
szigetektől s a délamerikai Chile tulajdona. Ez a sziget, melynek 
bennszülött neve -Ropam;;:', 118 km'  ̂ kiterjedésű, de csak 600 ember 
lakik rajta, mivel term ékenysége nagyon csekély. A  bennszülöttek



nagyon hasonlítanak a Marquesas-sxigetek lakóihoz. A szigeten levő 
rendkivül nagyméretű és fejlettebb műizléssel készült szobrok jelen
tőségéről a mostani lakosoknak nincs fogalmuk, a mint nem értik 
az itt talált rendkivül érdekes hieroglifszerü feliratos kövek jeleit 
se melyeknek megfejtésén az archaeologusok eddig hiába fáradoztak. 
Mindezek sejtetik, hogy itt egy kihalt kulturnép elpusztult művelő
dési emlékeivel van dolgunk. Legközelebb van a szigethez y

lakatlan apró sziklasziget, melyet 
Chamisso megénekelt.

Északra Szamoától van négy kis 
korallsziget, az Unió vagy Tokelau- 
csoport, melynek összes területe 14 km* 
s lakosainak száma csak 500. A parányi 
szigeteken feltűnően magas fák vannak, 
többek közt egy 40 lábnyi pisonia, melv 
igen régi korra emlékeztet. Lakosai szamoai 
eredetűek, de már jelenleg keresztyének 
és pedig nagyobbrészt protestánsok. Név
leges uraik az angolok, tényleges fejük 
azonban a fakaafói főnök, ki egyúttal 
örizője a sziget egyetlen korallkövekkel 
kirakott édesvizü kutiának, mely mellett 
ma is nagy bálványtemplom van. Hg.yik 
szigeten egy letelepedett amerikai foglal
kozik kókuszolaj készítésével.

Közvetlen e csoport mellett van 
kelet felé az EHiceCMoport szintén 
angolok vezetése alatt, kilencz sziget, 
melyek összes területe 37 km-, s lakosai
nak száma 2500. Korallszigetek, igen 
gazdag pandanus és kókuszdió tenyészet

tel. A lakosok ma már mind protestánsok, szamoai eredetűek s 
különösen koprával kereskednek. A legjelentékenyebb Funafuti sziget 
igen gazdag. A szigetek északnyugat délkeleti irányban sorakoznak.

A harmadik kis angol csoport a Phoenix szigeteké, melynek 
egy részét azonban az amerikai Egyesült-Államok vették birtokba 
vállalkozó ezégek utján, kik itt guanót és trepangot termelnek. A 
42 km- terütetü apró szigeteken, melyek mind lapos korallszigetek, 
alig lakik egy pár száz ember s azok is többnyire a fehérek által

Husvétnxigeti lakúk i'áh'ánya.



hozott napszámosok. Világos azonban, hogy régebben e helyen sűrű 
bennszülött népesség volt, mert többek között Swallow szigeten 
korallkövekből épült romok vannak, kövezett utczák, tekintélyes 
sirok. Különben a szigetek általában véve alig termékenyek.

Messze ezektől Tuamotu közelében van még egy kis csoport a 
(jtambier vagy Mangareva-szigetek. Négy nagyobb s 10 kisebb vul
kanikus eredetű sziget van itt, összes területük azonban csak 24 
km^ s lakosaik száma alig másfélezer. 1834 óta laknak itt állandóan 
missionáriusok s ezért a bennszülöttek, kik egykor szenvedélyes 
emberhusevők voltak, teljesen megváltoztak s itt a messze távolban 
franczia uralom alatt már valóságos európai világot találunk köhá-

Felirn,tos M A Husvétszig-etukről.

zakkal, kövezett utczákkal, tekintélyes templomokkal és zárdákkal. 
Mangareve szigeten a szigettel arányban nem álló előkelő apácza- 
zárda van bennszülött növendékekkel.

Még jelentéktelenebb a Viti közelében eső Rotuma csoport, 
mely a főszigetnek és 8 körülette levő kisebb szigettel együtt is 
csak 36 kmS területü s lakosainak száma mintegy 2500. A fősziget 
korallzátonyokkal körülvett vulkanikus sziklaföld, mely Viti hatósága 
alatt áll. A szigetcsoport igen termékeny, népe ma már félmüveit 
keresztyén, azonban a katholikus és protestáns missionáriusok ver
sengése miatt meglehetősen elzüllött viszonyok között. Czethalászok 
és kereskedők gyakran jönnek ide, hogy matrózokat és munkásokat 
toborzanak a lakosok között.



H A V A II  K Ö Z T Á R S A S Á G .

A  Csendes oczeán egyik  legérdekesebb csoportja a ma már 
tényleg az amerikai E gyesült-A liam ok hatósága alá tartozó Havaii- 
vagy a Sandw ich-szigetcsoport, a polinéz szigetvilágnak legészakibb 
fekvésű része.

Nevezetes ennek a kis félreeső világrésznek története is. L eg
először a X V I. század közepén látták m eg az európaiak, de később 
ismét elfeledték s valódi felfedezője 1778-ban a hires Cook volt, kit 
az akkor m ég emberhusevő bennszülöttek kezdetben égből leszállóit 
istenként tiszteltek, később azonban agyonvertek. A  szigetcsoporton 
azonban Kamehameha, a polinéz N apoleon, hatalmas birodalmat ala
pított s utódai elfogadván a keresztséget, népüknek műveltségét elő
mozdították, de nem az ország önállóságának rovására. A  jelen  század 
közepén a kannibál főnökök  utóda már a diplomáczia által elismert 
uralkodó volt s az egyik fejedelem , IV . Kamehameha Európát m egláto
gatva, itt összeköttetéseket szerzett s Angliában is tiszteletben része
sült. K evésbé szerencsés volt utódja Kalakaua, ki szintén eljött 
Európába, Budapesten is időzött, de könnyelmű életmódja m egren
dítette a monarchikus érzést s halála után nővére Liliuokalani már 
csak árnyékkirálynő volt, m ig végre 1895-ben a köztársaság állandó 
kormányforma lett. 8 az utóbbi esemény kivételével, melyben a 
szigeteken letelepedett külföldiek is nagy szerepet jászottak, mindent 
a nem rég vad polinézek vittek keresztül.

A  szigetcsoport 8 nagyobb lakott és 13 kis kopár szigetből 
áll. A  terület összesen 16,946 km^. a lakosok száma 96,075, azaz 
egy km^-re 5*6 lélek, melyek között azonban a bennszülöttek száma 
már csak 34,436 (1823-ban 142,050 volt). A z európai és amerikai 
letelepülőkön kivül sok itt a khinai és japáni. A  legnagyobb szigetek r

Terület km- Népesség

O a h u ..................  1680 31,194.
H avaii..................  11.356 26,754.
M a u i ..................  1268 17,357.

A  szigetek általában vulkáni eredetűek, egy 640 km. hosszú 
hasadékvonal füstölgő kéményei, melyek között a és a
Mauna Kea (4220 m.) magassága a M ontblancot is túlhaladja. A z elüb-



benin igen nevezetes a nevű kráter, a földgöm b legérdekesebb
tűzhegye 5 knt. ho.sszu és 2 knt. s /é les m cdenczéjében, hol az utasok 
közvetlen szomszédságból szemlélhetik a folytonosan sistergő, for
tyog)!, tom boló és olykor szines sxökőkutként felfellángoló láva játé
kait, melyek azonban nem ritkán borzasztó ereje teljességében 
mutatkoznak, vagy úgy, hogy erdőket és falvakat pusztít el, avagy 
hogy a tenger vizébe öm ölve ott valóságos uj szigeteket alkot. A

F i d u  a  S i H u l v i t ' l i - s x i g c t t ' k t ' n .

vulkanikus talajnak m egfelelően sok a szigeten a földrengés, de feltűnő 
a hévvizek és ásványforrások teljes hiánya.

A  sziget éghajlata általában m eleg és egészséges, de a nyugati 
rész az évnek nagyobb részében száraz,' valamint a partvidék is, m ig 
a hegyek között fekvő tájak igen nyirkosak, m ely ellentét term észe
tesen a növényzet különbözőségén is észrevehető. A  parton kókusz
ligetek uralkodnak, a hegyek alján, különösen a vulkánok körül banán 
erdők váltakoznak czukornád ültetvényekkel s fenn bokrok, m ohok 
és moszatok fordulnak elő. A tájkép nagyobbára igen szép. Saját-

H y i r m  A ! : u t ; o ' :  A < " ! ' !  r  . i n ) . r í .  H ) .



ságos alakú sziklák, mély szurdokok természetes kőfalaival körülvett 
völgyek nagyon gyakoriak s némely helyeken vannak oly képződések, 
melyek a Yosem ite völgy csodálatos alakzataival versenyezhetnek.

A  term észet kincseit a szigetek értelmes lakói ma már jól 
kihasználják. K ülönösen virágzó a czukornád és rizs kivitele, mely
nek értéke milliókra m egy. Ujábban már az állattenyésztés is virágozni 
kezd, bár eredetileg a szigetek faunája nagyon szegény volt. E gykor 
hires volt ez a szigetcsoport gyöngyhalászatáról és a czethalvadá- 
szatról, ma már az előbbeni nagyon megapadt, az utóbbi teljesen 
megszűnt, ped ig H onoluluban, mely a kereskedelem központja, évröl- 
évre nagyobb számmal jelennek m eg a gőzhajók és pedig a föld- 
göm b minden részéből.

A  bennszülött nép, mely a m űvelődés oly magas fokára jutott, 
li<%y valóban sajnálnunk kell csaknem folytonos apadását, a polinézek 
legértelm esebb törzse. Kanakok néven ismeretesek. Tudjuk felőlük, 
hogy  Szamoából jöttek  ide a Tahiti és Marquesas szigetcsoporton 
át, de már régen, mivel anthropologiai fajsajátságok is fejlettek ki 
náluk: a majdnem három szög alakjában csucsorodó felső ajkak és a 
feltűnően lapos hátsó koponya. Orruk kissé lapos, homlokuk alacsony, 
de azért egészen csinos külsejük van, különösen a fiatal leányoké s 
ehhez hozzájárul az a körülmény is, hogy a fürdést nagyon szeret
vén, általában tiszták. R égi, ma már csak a muzeumban őrzött ruhá
zatuk a maró volt, az asszonyok pedig széles kendőt csavargattak 
csípőjük köré. A  fejedelm ek madártollakból font köpenyt és toliból 
készített sisakot viseltek, a királyt a sárga toliakból csinált maho- 
palástja különböztette m eg vezértársaitól. Ma az amerikai divat ural
kodik, a tetoválás teljesen megszűnt, de a kókuszolajjal való bekenésf 
máig használják nátha és egyéb betegségek ellen. Eledeleik a régiek. 
A  tarolisztből készített kelt tésztaféle pé]), a szárított hal és a kutya- 
hus kedvelt nemzeti eledelek. Legkedvesebb italuk ma is a kava. 
Szeretnek a gyékényre heveredve lakomázni s m ég az előkelők is 
gyakorta levetik ruhájukat lakomázás közben. E mellett mindennapi 
dolog , hogy az asszony az udvaron locsolgatja  magát hideg vizzel 
és a kerítésen által az utczán járókkal beszélget.

Faluhelyeken m ég most is lehet látni a csüralaku fa- és kő
kunyhókat, m elyeket azonban rendesen csinos kertek vesznek körül 
s bensejük európai butorzatu. Földm űvelésben és háziiparhan nagyot: 
ügyesek, vizigátakat már régen tudnak készíteni. Merész halászok, a 
czápát. sokszor alákerülve, késsel ölik meg. Csolnakjaikat, melvek



régebben in ellensúlyozóval birtok, nagyon szépen faragták ki s szines 
vitorláik messze földön híresek voltak. A nagy Kamehameha uralkodása 
idején több mint 10 ezer hadicsolnakjuk volt s katonaságuk a primitiv 
fegyverek dac,/.ára nagy vitézséget fejtett ki.

Nagyon szeretik a tánczot és játékokat, s bár kissé restek, 
ilyenkor nagy ügyességet fejtenek ki. különösen a Tahiti sxigetek 
lakóinál említett vizijátékokban, midőn a tengerpartról talpfákkal a 
víxbe csúsznak. Ily mulatságok gyakran nagy versenyekkel állanak 
összeköttetésben, melyekre sok ezer em ber gyűl össze. Ügyesek, 
mint lovasok is, lovagló népies versenyeik híresek. A  tánczot annyira 
szeretik, hogy vannak táncxosaik, kik keresetből vándor előadásokat 
tartanak. Régi vallásos hitük igen k ifejlődött m ythologiával rendel
kezik, melyben hétszeres teremtési korszak, özönviz, m ennyország is 
szerepelnek.

Mióta az európaiakkal szorosabb összeköttetésbe léptek, számos 
betegség terjedt el közöttük, különösen a könnyelmű nők nagyfokú 
erkölcstelensége miatt. Leginkább pusztít a mintegy 50 év óta beliur- 
czolt bélpoklosság (lepra), melynek áldozatait M olokai szigeten külön 
katholikus missionáriusok vezetése alatt álló jótékony  intézetben 
ápolják. Ma már erősen mutatkozik a nők m eddősége, mely szintén 
előmozdítja a derék népfaj pusztulását.

Újabban erősen szaporodnak a khinaiak és japánok s az előb 
biek ma már igen jelentékeny helyet foglalnak el a kereskedelemben 
és iparban egyaránt. A  fehérek között uralkodó ax amerikai tvpus, 
mely a társadalmi életet is jellemxi, láxas tevékenység, kalandorok 
és szerencsevadászok versenye meglátszik mindenütt. De a sziget
csoporton, különösen Honoluluban, nagyon sok m ódja van a gyors 
meggazdagodásnak s viszont az összeharácsolt pénz gyors elköltésé
nek. Ax európai és amerikai művelődési köxpontoktól távoleső helyen 
talán sehol sem találunk annyi sok nyugati je llegű  sxórakoxtató esz
közt: soiréeket, bálokat, sxinháxakat, hangversenyeket, nappali és 
éjjeli kirándulásokat, regatta versenyeket s más efélékct mint itt. Jel
lemző erre néxve, hogy ax utolsó bennsxülött férfi király e társaságban 
lett közönséges lump s később csődbejutott ember. De azért a m űvelő
désre is fordítanak gondot. Az iskolakötelesek 80 százaléka m egta
nulja az elemi ismereteket, (18!)2-ben l(i8  iskolájuk volt). Felsőbb 
iskoláik látogatottak s az előkelők az E gyesült-A  Ham okba küldik 
serdülő gyermekeiket. Igazságszolgáltatásuk egészen modern jellegű , 
kis területű szigeteikre vasutakat építettek, a postüi közlekedés tel-
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jenen rendezett. A törvényhozó hatom at az uj köztársaságban a hat 
évre választott 15 szenátor és a két évenkint választott 15 ké])viselő 
gyakorolja, az elnök mellett 15 tagú állantanács van. Némikép tájé
koztató felemlítenünk, h ogy  az évi budget 1 8 9 2 - 94-re 3*7 millió 
dollár volt s a kereskedelmi forgatom  KS millió.

A  legnagyobb szigetet -Hcwcmt minden oldalról m eredek sziklák 
veszik körül, m elyeken soha nem szűnő zajjal csapkodnak az oczeán 
hullámai. L eg jobb  kikötője csak ezer lakosú kis város a Mauna
Loa vulkán alján, de van egy pár csinos épülete, különösen a pompás 
kerttel körülvett verandás törvényszéki palota.

Sokkal nevezetesebb ennél sziget, a kereskedelem köz
pontja. A z E vaöböl (gyön gyöböl) mellett fekszik a szigetnek és köz
társaságnak fővárosa melynek ma is 25,000 lakosa van, de 
kedvező fekvése miatt gyors emelkedése előre látható, mivel jóform án 
középhelyet foglal el Japán, San-Francisco és Sydney között s igy 
a Csendes oczeán egyik legjelentékenyebb emporiumának jelölte ki 
a természet. A  városban már is több igen nevezetes épület van. ítycn 
a renaissancestylü parlamentépület etől terjedelmes parkkal s hátút 
gyönyörű tájképi háttérre]. Vele szemben van a királyi palota az 
udvari személyzet verandás házaival. Impozáns épület az államkölt- 
ségen épült nagy vendégfogadó, továbbá a királyok mauzóleuma, a 
börtön s számos más. A  városnak viltamos világítása, telefonja, szá
m os áruháza, 7 temploma, két nyilvános könyvtára s számos más 
középülete van. Szombatonkint nagyon élénk a halpiacz, vasárnap 
azonban kihalt minden a tem plom okon kivül.

A  többi szigetek közül m egem lítjük m ég a négy darabból álló 
K anaicsoportot, m elyet szépsége miatt Havaii kertjének neveznek. 
Legm agasabb hegye a W ajalela, m elyről vadregényes bazaltmedrek
ben patakok és csurgók sietnek barlangok felett a tenger felé.

Minden alkotm ányos sxervezetü átlam közül tatán a Havaii 
köztársaság fekszik legtávolabb Európátót, s bizonynyal kevés áltan) 
van, melynek nagysága ily hirtelen és a mellett vad népének ily 
jelentékeny tevékenysége mellett szilárdult volna meg. A  Csendes 
oczeán végső pontjáról tehát azzal a m egnyugtató tudattal távozhatunk, 
h ogy  a művelődés halad feltartóztathatlanul.
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