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KÉT VÁNDOR. 

í^g^gALAHOL ott a Zagyva-Tarna szögén rosszul ütött ki az aratás. 
WlSSf ^ Mátra o^va(ió havától növelve, tavaszi fel széltől kergetve 
L&lflMl a Zagyva kijött a medréből és zavaros, sárga vizével végig
paskolta, földre teperte, posványos sárba fojtotta a gazda reménységét, 
a zöldelő életet A víz letakarodott azután, de aranyos kalász nem nőtt 
többé a helyén, békatanya és posvány maradt arra az évre a jó fekete 
föld. Miből élünk meg ezidén ? És összecsavarodott a gazda szive, mikor 
otthon az ő kicsi cselédjeire nézett, a kik ettől a hűséges fekete 
földtől, az ő két keze munkájától várták az életet egy egész hosszú 
esztendőre. Talán a dupláját hozza jövő évre a megöntözött föld, 
talán ezt is .kiheverjük valahogyan, talán a másik esztendő jobb lesz, 
talán, talán... De mikor az az esztendő olyan rettentően hosszú idő 
és ezeknek az apróságoknak ma kell a kenyér, ma és mindennap 1 
És a gazda keserűséggel, nehezteléssel nézett a földre, a mely hütelen 
lett hozzá. 

Közbe adót meg tartozást kerestek rajta, azután meg egy levél 
is jött a faluba a kovács öcscsétől, a ki esztendővel azelőtt ment ki 
messzi világba, Amerikába. Azt írta benne a legény, hogy jól megy 
a sora, hogy Pittsburg városban van sok más magyarral egyetemben 
a nagy aczélgyárakban. Hogy sokat kell dolgoznia, az igaz, de jól 
megfizetik, meg hogy az amerikai pénz többet is ér, mint a mienk. 
Hogy ott nem húzza az adó a szegény embert, nincs úr és paraszt, 
minden ember egyforma; ő már ki is váltotta az egyik papírját, 
ha a másikat is megszerzi hozzá, akkor citizen lesz, állampolgár és 
úgy szavaz az elnökre, mint akárki más. 

A gazda megértette a levelet és annak minden szava mélyen 
beleszántott a lelkébe. Hogy van egy ország, a hol a szegény ember-
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nek nem kell küzködnie a megélhetéseért minden hatalmassággal: 
Zagyvával, fagygyal, rozsdával, adóval, urasággal, a hol készen leadja 
munkáját és becsülettel megfizetnek érte; a hol 6 az ura az életének 
és nem ez a csapodár, szeszélyes, hűtelen föld. És mégegyszer kiment 
a földje mellé, a mi most békákat termelt neki és úgy érezte, hogy 
már nem volna neki nehéz elválni attól. Nagy sor az, ha a magyar 
paraszt nem szereti többé a földjét! Ezt az első lépést megtenni 
nehéz; ha ezen túl van, a többi már magától jön. Amerika, a még 
mindig mesés, bűvös, bájos, aranyat termő ország mint a mágnes 
húzza magához a szegény kis Európa éhes népét; dollárjainak csen
gése áthallatszik a széles Oczeánon, — a ki sokáig hallgatja ezt az 
idegenből jövő zenét, elmegy utána. 

Elment utána a jászsági gazda is. Az árendás vette meg a földjét; 
megint egy darab magyar föld, szép fekete jász föld, került idegen 
faj kezére, megint egy vércseppjével lett szegényebb a nemzet. 

— Hej, ha ezek a szegény emberek előbb csak egy szempillan
tásra odaláthatnának abba a füstös pittsburgi völgybe, a mibe le nem 
bir jutni a déli napsugár, — ha előbb csak egy perezre bepillanthat
nának azokba az őrült zsivajjal búgó alvilági műhelyekbe, a hol a 
Carnegiek és Vanderbiltek rabszolgái, a kivándorlott magyarok közül 
annyi pusztul el évenkint a zakatoló gépek és izzó kohók között — 
de meggondolnák a dolgukat! 

* * * 

Fiúméban, a móló vége táján, raktárak és az elevátor között ott 
áll a Cunard-tarsaság. hatalmas, tízezernél több tonnás gőzöse, a 
«Slavonia». Sürgő-forgó élet körülötte; ez a kivándorlók gőzöse és 
ma délben indul. Okosan tette a magyar kormány, hogy kezébe vette 
a kivándorlás irányítását, hogy ha már kimennek azok a szegény 
önkéntes száműzöttek az országból, legalább addig is érezzék magu
kat régi hazájuk védőszárnyai alatt, a míg az új hazát el nem érik 
és ne essenek már útközben lelketlen kifosztok kezébe. Azelőtt, a 
míg egészen a német kikötőkön, Hamburgon és Brémán át történt 
a kivándorlás, sokszor lettek lelkiismeretlen ügynökök áldozataivá, 
a kik mindenféle czímeken elzsarolták kicsiny vagyonkájukat, barmok 
módjára terelték át őket az Oczeánon, — mikor azután az újvilág 
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földjén voltak, azt a pár dollárt sem tudták fölmutatni, a mit az 
ellis-islandi bevándorlási hatóság minden partralépőtől megkíván. 
Az ilyeneket azután, mint hasznavehetetlen ország terhét, könyör
telenül visszalökik Európának. Szegényeknek mentek el és koldusok
nak jöttek haza, a nélkül, hogy egyebet láttak volna az új világból, 
mint az Ellis-Island barakkjait. Hogy ezen segítsen, néhány eszten
deje szerződött a kormány az angol Cunard gőzhajós-társasággal, a 
mely azóta kéthetenkint egy-egy nagy gőzösét indítja Fiúméból New-

A magyar kikötővárosban. 

Yorknak és rajta magyar orvossal, magyarul értő emberekkel és 
állami ellenőrzés alatt indulnak útnak a kivándorlók. 

Az indulás előtti három-négy napon mozgalmas a város képe. 
A Budapest felől jövő vonatok harmadik osztálya ontja a batyut, 
ládát, gyereket czipelő utasokat; rojtos gatya, kék nadrág, pitykés 
zeke és tót halina keveregnek a Corsia Deákon, a Riva Szapáryn, 
meg mindenütt a boltok körül, a hol ki van írva. hogy ctltt dollá
rokat lehet venni». A derék jász ember először Ízleli meg az olasz 
laczikonyha olajos főztjét és először veszi észre, hogy az ő becsü
letes magyar beszédével nem viszi messzire ebben a világban. A laczi-
konyhás taliánul hadar neki, valamelyik ügynök németül karátyol 
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hozzá, — a kit az utczán megszólít, az nagy vállvonogatással, horvátul 
felel vissza, a hajónál őrtálló matróz meg épen angolul mordul reá. 
A mi emberünk egy darabig csak próbálgatja, magyarázgat, hátha 
megértetné magát velük, végre kifakad: 

— Az áldóját a nyelveteknek! Ugyan uram, szóljon már velük 
az ő tudományuk szerént, mert mán látom, hogy nem értik meg az 
emberi szót! 

A hajó nagy gőzdarui utolsókat csattognak, azután bezárulnak 
a raktárajtók. Napokig tartó munkával helyezték el bennük azt a sok 
mindenfélét, a mit a hajó lakossága — ez a kis úszó köztársaság — 
a tizenhat napos út alatt meg fog enni: temérdek lisztet, egy nagy 
halom koppasztott csirkét, vagy tizezer korona árú húst, a mi lekerül 
mélyen a hajó gyomrába, a fagyasztókamrákba, hogy ott mesterséges 
hidegben őriztetve, apródonkint vándoroljon majd föl az asztalra 
többé-kevésbbé ehetetlen, véres beefsteakek és roastbeefek, meg 
«hungarian gollash»-ok alakjában. Beemelgették az utasok podgyászát 
és beterelték már az egész harmadik osztályt, már csak egy-két első 
és második osztályos utas búcsúzkodik künn a parton; azonban 
ezeknek a javarésze is lenn van a kabinjában, rendezkedik, ismer
kedik, — az élelmesebbje pedig, a ki már utazott nagy hajón és 
ismeri a dörgést, abban fárad, hogy hogyan foglalhatná le magának 
a kabinban a jobbik ágyat. Megéri a vesződséget, mert nem mindegy, 
hogy tizenhat éjjelen át kényelmes ágyban nyujtózhatik-e az ember, 
vagy a szűkre szabott harmadik ágyon, a diványon kell-e zsugo
rodnia. A díványra a legutoljára érkezőt szokás udvariasan rá
tessékelni. 

A hajó körül még mindig folyik a vásár, főleg ott, a hol a 
harmadik osztály van. Madzagra kötött kis kosarak utaznak az emelet
magas hajófalon föl-alá: mikor feljönnek, alma van bennük meg 
sárgabaraczk, mikor visszaeresztik, egy-két kis pénzdarab, az utolsó 
magyar pénz. A többi már be van váltva szép zöldhasú dollárokra. 
Az utolsó üzeneteket is innen a magasból kiáltják le a parton állók
hoz; búcsúzkodás, sírás hallatszik mindenfelé. A parton levők közt 
szomorúan ődöng a visszautasított vándor, a kit betegsége miatt az 
utolsc? perczben küldtek vissza a hajóról. Főleg a szembajosokkal 
szemben nagyon szigorúak; ilyet nem vesznek föl semmi áron, — 
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jól tudják, hogy az Egyesült-Államok bevándorlási bizottsága úgyis 
visszautasítaná a trachomás beteget és ez csak a társaság kára volna, 
mert ingyen kellene visszaszállítani őt. 

Végre elérkezik a déli tizenkét óra. A hajó orrán egy kis taraczk 
dördül el, a gőzsíp hosszút búg, a horgony fölvonóláncza zakatol, 
meglazul, eloldódik az utolsó kötél is, azután működni kezd a két 
nagy hajócsavar és az óriás test lassan, méltóságteljesen eltávolodik 

A tersatoi várkastély Fiume fölött. 

a moló kőfalától. Onnan kiáltozás, zokogó sírás hallatszik egy ideig; 
az elhagyottak mind odatódulnak a part végére, kendők lobognak, 
azután mindig kisebbek lesznek az emberek, közbe megkerüljük az 
öbölbe messze kinyúló hullámgátat és a mint ezen túl vagyunk, 
elhangzik a kapitány szava: «Full speedb —Teljes gőzzel előre! — 
és künn vagyunk a Quarneroban. A távolból Abbázia villái fehérlenek. 

1905 június 1$. Ezen a meleg, verőfényes nyári napon hagytam 
el az utolsó magyar földet, Fiumét és hatodfél hónappal később, egy 
szürke, hideg, novembervégi reggelen kerültem ide vissza megint. Mikor 
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elindultam, szép angol fontok — a világ legjobb pénze — büszkél
kedtek a szent György képével a tárczámban, — lelkem pedig tág 
volt, tágult mérhetetlenül nagyra, tudta, hogy egy egész világot kell 
befogadnia. Mikorra visszajöttem, a szép aranyos szent György lovag
jai hűtlenül elhagytak, — dollárokká, yenekké, pezokká, rúpiákká és 
piaszterekké váltódva kigurultak a nagyvilágba, goromba yankeek, 
udvarias japánok, filippino bárkások, kinai kulik, tibeti vezetők és 
hindu kereskedők zsebeiben folytatva körforgásukat. Ide épen csak a 

legutolsójuk kisért vissza, az is rettenetesen szégyenkezett a tárcza 
legeslegfenekén, hogy ilyen egyedül kell viszontlátnia Fiumét. Hanem 
a lelkem, az megtelt közbe, a megittasodásig, a megrogyásig tele lett 
ennek a nagy világnak a szépségével. A mire régtől vágyott, azt 
elérte: egy egész világ képét hozta el magában, erről az öt világ
részen át, öt és fél hónapig tartó útról. És mert az embernek nem 
szabad olyan önzőnek lennie, hogy mindent magának tartson meg, 
hanem kincséből másoknak is kell juttatnia, azért most kiöntöm ezt 
a teli lelket abba a másik kincsesházba, a mit az egész nagy világ
nál többre becsülök, a magyar keresztény ifjúság elé, hogy az is 
tanuljon és okuljon ebből az útból. Tanuljon az elmondandókból, az 
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amerikaitól a gyors, fáradhatatlan és eredményes munka kedvét, a 
japántól az ő bámulatos kitartását, önmegtagadását és hazaszeretetét, 
minden néptől azt, a mi benne a legjobb, hogy a fajoknak és nem
zeteknek abban az óriási versenyében, a mi ma a világban folyik, ez 
a mi kis nemzetünk is meg tudja állni a maga helyét. És ebben a 
föladatban a nemzet az ő ifjúságára néz! 

És a ki olvassa ezt, még egyet tanuljon meg: a világ szépségé
ből ismerje meg az Isten képét, a műből ismerjen reá a művészre, az 
Alkotóra, a kinek szentnek, nagynak és végtelenül hatalmasnak kell 
lennie, hogy ezt a nagy világot, ezt a fönséges művet megalkothatta! 



HADAK ÚTJAIN. 

ADAK útja: az adriai, a jóniai, a tyrrheni tenger, az egész nagy 
földközi víz, a mi az ó-világ három nagy földsége, Európa, 
Ázsia és Afrika közé esik. Ezen megy a hajónk. Most békés 

az út. Nincs rajta más hajóraj, mint a nemzetek kereskedelmi flottái, 
ezeknek pedig békés a szándékuk. Nem pusztítás a czéljuk, hanem a 
nemzetek gazdagítása. Az az idő is elmúlt, a mikor ezt a becsületes 
szándékukat fegyverrel kellett megvédelmezniük a rablók ellen; a 
mikor itt az Adrián a morlákok csaptak rá sziklafészkeikből a velenczei 
gályákra, lejebb pedig, az afrikai partokon az algiri dey-ek kalózhajói 
ólálkodtak a zsákmány után. Most már mindebből nincsen semmi. 
A kereskedelmi hajók nem visznek többé ágyúkat; az az egyetlen 
taraczk, a mi a hajónkon van, csak jeladásra való, meg hogy veszély 
esetén segítségkérésül szólaltassa meg az öblös torkát. Hanem azért 
mégis hadak útja ez. Már a legelső pont, a mire másnap reggel a 
szemünk esik, Lissának kopasz, kopár sziklaszigete. Negyven eszten
dővel ezelőtt ágyúfüsttől volt itt fekete a levegő és embervértől piros 
a tenger; itt vívta ki magának Tegethoff admirális azt a szobrot, a mi 
római módra az elfogott hajók rostrumainak képével díszítve, Bécs
ben a Pratersternen áll. Persano olasz tengernagy Ancona kikötőjéből 
indult ki hajóhadával, hogy Lissa városát és várát megostromolja, 
Tegethoff osztrák admirális pedig Polából sietett a város fölmenté
sére. 1866 július 20-án történt meg az ütközet, a melyben, a mint 
tudjuk, a «Kaiser Max» osztrák hajó aczélsarkantyújával keresztül
döfte az olasz vezérhajót, a «Ré d'Italia»-t, a mi azután eldöntötte 
az ütközet sorsát. Persano tengernagy elmenekült, de odahaza hadi
törvényszék elé állították és csak kis szavazatkülönbséggel menekült 
meg a gyávaság miatti hátbalövetéstől. 
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A tenger közepén elmarad az utolsó osztrák birtok, Pelagosa 
magányos sziklája, azután jobboldalról a látóhatár körében mélyen 
nyúlik bele a tengerbe a Monté Gargano ezer méter magas szikla
csúcsa. Ezen alul kezdő
dik az apuliai síkság. Most 
pompás olaj- és bortermő 
vidék és a hires merino-
juhok legelője, de valami
kor patakokban foly itt az 
embervér. Rómaiak és pu
nok, normannok, szara-
czének, németek, francziák 
és törökök küzdöttek en
nek az áldott földnek a 
birtokáért. Nem messze 
attól a helytől, a hol a 
lapos parton az Ofanto 
a tengerbe szakad, volt a 
régi Cannae, a hol 216-
ban Kr. e. Lucius Aemilius 
Paullus és Gaius Terén -
tius Varró római consuíok 
álltak 80.000 gyalogossal 
és 6000 lovassal Hanni
bál 40.000 gyalogjával és 
10.000 lovasával szemben. 
Az Ofanto, akkor Aufldus 
jobb partján történt mej 
a hires ütközet, a melyet 
Hasdrubal döntött el az 
lovasságával és a mely után 
70.000 halott vagy sebe
sült római födte a csata
teret, közöttük az egyik 
consul, Aemilius Paullus. 
Tizenhét évszázaddal 



12 HADAK ÚTJAIN. 

sőbb megint két hires vitéz került egymással szembe majdnem ugyan
azon a helyen; korának két legbátrabb lovagja, az olasz Prospero 
Colonna és a franczia Bayard, a ccchevalier sans peur et sans 
reproche», a félelem és gáncs nélküli lovag mérték itt össze fegyverei
ket. Kívülük még Guiscard Róbert, II. Frigyes és Anjou Károly 
haditetteiről mesélhetne ez a vidék. 

A lapos apuliai part mentén látni nem, inkább csak sejteni 
lehet, hogy merre van Bari, az a sokat szenvedett régi város, a mely 
nyolczszáz esztendő óta a szentéletű Miklós myrai püspöknek, a 
messze földön olyan népszerű «Mikulás»-nak földi maradványait őrzi 
székesegyházában. Közeledünk az apuliai félsziget csúcsához, az olasz 
csizma sarkához, de még mindig a ködben marad el Brindisi, a régi 
-rómaiak Brundusiuma, Pedig érdemes volna látni, régi nevezetes 
hely ez is. Ismeretes kikötő volt még a rómaiak korában, békés 
kereskedők és a keletre menő hadak útja vezetett rajta át ősidőktől 
fogva. Itt végződött a rómaiak hires országútja, a Róma városából 
kiinduló Via Appia, itt halt meg a Görögországból hajón visszatérő 
költő, Vergilius és gyakran innen indultak útjukra a keresztes vité
zeket vivő hadigályák is. Néha olyan nagy számmal gyülekeztek 
össze a városban áz elszállításra váró seregek, hogy a túlzsúfolt 
helyen betegség ütött ki közöttük; ez történt 1227-ben II. Frigyes 
császárnak a Szentföldre igyekvő hadaival, a mikor Brundusiumban 
ragadta el a pestis magyarországi szent Erzsébetnek a Szentföldre 
induló férjét, Lajos thüringiai őrgrófot. Még egy másik magyar emlék 
is fűződik ehhez a helyhez: 1348-ban Nagy Lajos királyunk boszuló 
hadai elfoglalták a várost és részben szétdúlták azt. Ma az egyik leg
nagyobb angol hajóstársaság: a ccPeninsular and Orientál Steamship 
Company» járatja innen Keletindiába menő gőzöseit a suezi csatornán 
és a Vörös-tengeren át Bombay és Calcutta felé. Hetenkint egyszer 
jön meg ide 45 órai vasutazással az angol posta Londonból és vasár-
naponkint indul vele a postagőzös India felé. 

A csizma sarkán, t. i. az apulai félszigetnek a tengerre kivető leg
szélső fokán annyira összeszorul a tenger, hogy itt azotrantoi szorosban 
az Adria csak 70 kilométer széles. Ha tiszta az idő, balra az epiruszi 
albán hegyeket lehet látni a távolban, jobbra pedig az otrantoi fokot 
és Santa Maria di Leucanak fehér világítótornyát. Itt van vége az 
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Adriának és itt kezdődik a Jón-tenger. Leszáll az est és a holdtölte 
ezüst fényében rezgő tengeren apró halászbárkák indulnak ki az 
éjszakai fogásra. A sebesen haladó nagy gőzös és a kis bárkák 
nem jóbarátok; gyakran sok boszúságot okoznak egymásnak. A gőzös 
hullámokat ver és elriogatja a halakat, — néha még a kieresztett 
hálónak is nekimegy és széttépi azt. A kis hajók meg azzal csinál
nak bajt a nagynak, hogy gyakran sötét éjjeleken sem gyújtják meg 
a jelzőlámpáikat és csak akkor csillan föl a pislogó fényük, mikor 

Halászbárkák a holdvilágos tengeren. 

a gőzös már egészen közelükbe ért. Ilyenkor azután a hajónak egészen 
hirtelen, szinte az utolsó pillanatban kell fordítania a kormányon, 
hogy el ne gázolja őket. 

Mire a nap megint fölkel, a pugliai lapos partok helyett Calabria 
vad, kopár sziklái meredeznek le reánk. Valamikor erdő lehetett 
ezeken a hegyeken, de azt könnyelműen kiirtották, — a védetlenül 
maradt földet lehordta a víz és most csupaszon, terméketlenül áll 
ott a szikla. Nagy ritkaság, hogy egy-egy elárvult fa húzza meg magát 
repedéseiben. Valóságos elátkozott vidék, az emberek kapzsisága 
tette azzá. Nem tart sokáig a szomorú kép, a Cap Spartiventonál, a 
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«szélosztó»-nál elértük az Appennini-télsziget déli csúcsát és kibonta
kozik előttünk Sicilia szigete, az ősi Trinacria, koronájával, a 3274 
méter magas Aetnával. A hajó befut a szűk messinai szorosba és 
nemsokára eléri magát Messina városát. A nagy amerikai hajó persze 
nem áll meg itt, de a hely és az egész sziget, meg Málta szigete és 
a közelfekvő afrikai partok régi jó ismerőseim elmúlt vakácziók 
kalandozásaiból és azért szorítunk nekik is egy kis helyet, útban az 
újvilág veié. 

-^fe 
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I ÍP^HÁROM esztendővel ezelőtt jártam utoljára ezen a kis fehér 
ll3^éIÍ sziklafolton. Azokban a napokban volt az, a mikor XIII. Leo 
ÜSS^gi pápa meghalt. Három napja jöttünk már a tengeren és azóta 
nem tudtunk semmit arról, a mi odakünn a világban történik. Július 
21-én, egy verőfényes szép nyári nap reggelén fűtöttbe a hajónk a sziget 
fővárosának, La Valettának kikötőjébe. Épen mikor a kikötőt védő leg
szélső bástya mellett elhaladt, akkor ütötte a nyolcz órát; egy hangos 
trombitajelre megmozdult odafönn a bástyán minden, az őrséget vál
tották. A tengerre kitekintő nagy aczélszörnyetegek, a partvédő ágyúk 
mellől elvonult a hajnali őrség és helyébe jött a másik; vászonsisakos, 
kaki-ruhás nyurga legények, meg rövid koczkás-szoknyás highlanderek 
álltak ki a fokra, közbe pedig a skót duda és síp csengő-bongó 
muzsikáján szólt az angol nemzeti himnusz, a aGod savé íhe Kingh 

A hajónk ezalatt félgőzzel ment lassan egyre beljebb a Grand 
Harbourba, a nagy kikötőbe. Főárbóczán csúnyául rítt ki egy nagy 
sárga lobogó, ez azt jelentette, hogy messziről jön és még nem állta 
ki az egészségügyi vizsgálatot; a míg ez meg nem történt, addig 
nem szállhat ki senki, mert az angolok nagyon vigyáznak, hogy 
valamely keletről jövő hajó be ne hurczolja szigetükre a pestist. 
De a kis bárkáknak már egész raja környékezte a hajót; a hogy 
észrevették a jövevényt, közelről-messziről siettek melléférkőzni, 
hogyha megkezdődik a kiszállás, valahogyan szert tegyenek egy-egy 
utasra. Végre elért a gőzös a kikötő végére, a révkalauz kijelölte a 
helyét, a hol állni fog; akkor a kapitány a parancsnoki hídon 
elkiáltja magát: Fondo! (fenékre!) és a következő pillanatban óriási 
robajjal zuhan le a hajó orráról a sok mázsás horgony, messzire 
fölkavarva a kikötő iszapját, a melyben megfogódzott. 
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A bárkások erősen kiabáltak, integettek, hívogattak odalent, a mi 
kis társaságunk — egynehány tengerjáró magyar tanárember — 
hasonlóképen türelmetlenül várta az egészségügyi biztosokat, hogy 
végre kiszállhassunk, a mikor különös látvány késztette mindnyá
junk tekintetét egyfelé. A nagy piros-kék angol zászló, sarkában a 
sokszögű kereszttel,- a mi eddig ott lobogott a bástyafokon, egyszerre 
megmozdult magas árbóczán. Nyilvánvaló volt, hogy lefelé húzzák. 
Egyszerre feléje fordult minden távcső; mi ez? Idegen hajót köszön-

La Valetta kikötője. 

tene? Az nem lehet, hiszen az angol hires a gorombaságáról, hogy 
még a nyilt tengeren sem köszönt soha senkit, nemhogy odahaza; 
mindig megvárja, hogy a másik nemzet zászlaja üdvözölje őt első
nek és így elismerje, hogy ő a ((tengerek ura». Csak azután viszo
nozza az üdvözlést. De hát akkor miért jön lefelé az a zászló? 
Hiszen ha egészen eltűnik az árbóczról, az azt jelentené, hogy az 
angol nem ura többé a szigetnek, a «God savé the King» pedig még 
azt hirdette az imént. 

Már az árbócz közepére ért a lassan aláereszkedő lobogó, de itt 
hirtelen megállott, lejjebb nem ment. Megkötötték és most úgy lebe
gett ott, mint valami szárnyaszegett óriási madár, nem csattogott 
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többé büszkén, mint az előbb odafönt a magasban. Most kezdtük a 
dolgot megérteni: nagy halottja van a nemzetnek, azt gyászolja a 
félárbóczra húzott lobogó. Vájjon ki halt meg? Nem tudtuk; három 
napja hagytuk el az utolsó kikötőt és azóta nem hallottunk hirt a 
világról. Pedig igazán országos gyásznak kell lennie: ime, a kikötő
ben horgonyzó hadihajók, az ((úszó Angolország» is egymásután 
vonják le lobogóikat, példájukat követik a kereskedelmi hajók, 
angolok, németek, francziák, olaszok; félárbóczon csüng a német 

«God savé the King !» 

sas, a savojai kereszt, még egy török félhold is, csak a miénk van 
még fönn, nem tudjuk, mit jelentsen mindez? Ekkor jött fel a 
hajóra a révkapitány és az orvos. Tőlük tudtuk meg a fájdalmas hirt, 
a mi régen végigfutott már az egész keresztény világon és a mit 
erre a messzi szigetre is meghozott a tengeralatti drót: XIII. Leo 
pápa tegnap délután óta nincsen a% élők kőzött! 

Ő az tehát, a kinek halálát a protestáns Angolország nemzeti 
gyásznak- tekinti és zászlaja, a tengerek ura, a büszke (.(British 
standardé meghajol a halott pápa előtt! 

És nemcsak ő tiszteli meg így a nagy halottat, de a többi 
nemzetektől is, a melyek ma kikötőjében megfordulnak, megkívánja, 
hogy ugyanazt tegyék. Két perez múlva lenn volt a miénk" is. Egy-

Sebők dr. : Öt világrészen keresztül. 2 
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másra néztünk és azt mondottuk: Ez az angolra vall. Erős és erő
szakos és ezért sokan nem szeretik, de sohasem szűnik meg nemes 
és lovagias lenni. Egy szó fejezi ki legjobban: Gentleman. 

Lelkemben mélyen meghajoltam az angol nemzet előtt, még 
mielőtt a földjére léptem. 

Málta szigete száz év óta az angoloké. Kétesztendös hosszú 
ostrommal szerezték meg a francziáktól, ezeké épen csak ezalatt a 
két év alatt volt a sziget. Előttük a János-rendi lovagok birták közel 
háromszáz esztendeig; reájuk emlékeztet itt még most is minden. 
Voltaképen három szigetből áll a csoport: Málta, Gozzo és Comino-
ból, lakosságuk együttvéve 176.000 ember. A földjük csupasz szikla, 
a mit csak nagy fáradsággal lehet termőfölddé változtatni. Nem is 
ezért tette rájuk hatalmas mancsát a britt oroszlán, hanem azért, 
mert ez a királyi bestia kitűnően ki tudja szaglászni azokat a szikla
fészkeket, a melyeket ha elfoglalva tart, ő az. ura mérhetetlen messzi 
vidékeknek. Gibraltár, Málta, Aden, Hong-Kong, a Vörös-tenger 
bejáratánál Perim szigete, mind ilyen hozzáférhetetlen erősségei az 
angolnak, a melyeket többnyire mint csupasz sziklákat kapott a 
kezébe, de a melyeket óriási munkával elsőrangú erősségekké ala
kított át és most nincs az a hatalom, a mely kiverje őt onnan. 
Ezekből uralkodik a Földközi-tengeren, a Vörös-tengeren, a kinai 
vizek fölött, háború esetén akkor zárja el mindezen vizeket, a 
mikor neki tetszik. La Valettának szinte bevehetetlen öblében állo
másozik földközi-tengeri hajórajának egy jelentékeny része, különben 
pedig szénállomásul és a Keletre menő vagy onnan jövő hajóknak 
megállóhelyül szolgál a sziget. 

Épen ezért olyan zagyvalék a népe, meg ennek a népnek a 
nyelve, a saját külön máltai nyelv. Van itt mindenféle náczió, 
egész kis néprajzi kiállítás. Az utczákon a félig olasz, félig arab 
tipusu máltai köznép jár; az intelligens eleme inkább az olaszhoz 
tartozik, az őrségeket, kaszárnyákat pedig — és ezeknek száma 
légió — a világosbarna vászonruhás vagy piroskabátos angol kato
nák, meg a csupasztérdű, a nadrág fölött tarkakoczkás rövid szoknyát 
viselő skótok tartják elfoglalva. De sok a keleti fajta is: senki sem 
fordul hátra, ha fehér burnuszba bujt tisztes muzulmán, vagy csoko-
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ládészinű hindu megy el mellette, sőt esténkint kijönnek a szárazra 
az Indiai-Oczeánról érkező hajók kékruhás, czopfos kínai fűtői is 
és idegenkedve nézegetnek körül a ccfehér ördögök)) országában, a 
hol senki sem visel — czopfot. 

Máltai ember, parafasisakos angol, skót highlander, görög ügy
nök, arab dohánykereskedő és más mindenféle emberfajta megy el itt 
feltűnés nélkül egymás mellett a Strada Reale nagy vásárjában. Épen 
csak bennünket, magyarokat ért az a kétes értékű megtiszteltetés, hogy 
az emberek minduntalan megfordultak és utánunk néztek, különböző 
nyelveken találgatva, hogy hát ezek ugyan honnan szakadtak ide ? 
Legtöbbnyire németeknek taksáltak, a miben alighanem a Ferencz 
József-kabát volt a bűnös, de azért elég gyakran hallottuk a «french» 
szót, meg a kocsisoktól a mussziú, mussziú! kiabálást — ezek tehát 
francziáknak néztek. Ezt még mind zsebrevágtuk, sőt azt az egy-két 
különvéleményt is, a mely. a hátunk mögött erősen vitatta, hogy 
igenis, oroszok vagyunk és csak akkor tiltakoztunk egyértelmüleg, 
mikor egy vendéglőben egy valaki kimondta reánk a döntő Ítéletet: 
«Sono Austriaci». Hogy osztrákok legyünk? Nem, ezt már mégsem 
nyeljük le. Udvariasan bemutatkoztunk és megmondottuk neki, hogy 
nem osztrákok, hanem magyarok vagyunk. Kritikusunk nagy örömmel 
vette a fölvilágosítást, de mi magunk jobban örültünk, mert az 
olaszt • és osztrákot nagyon barátságtalan emlékek fűzik össze és 
hevesvérű olaszok között nem egészen bátorságos dolog, hogy — 
ha ártatlanul is — osztráknak tűnjék fel valaki. Megkaphatja, hogy — 
megverik érte. 

-x -K-K 

Engem a diákélet érdekelt itt is, mint egyebütt, útitársaimat 
ellenben a képes-levelezőlapok és a híres csontkápolna. Ebben 
azután nem tudtunk megegyezésre jutni. Ők azt mondták, hogy 
diákot látnak eleget tíz hónapon át, ki Veszprémben, ki Szombat
helyen, ki Budapesten — én meg azt vitattam, hogy koponyát is 
lehet odahaza látni, minek jöjjek én azért Máltába? A vége az lett, 
hogy — mi tagadás benne — megszöktem tőlük. Akkor ugyan talán a 
jobban hangzó «eltévedés» néven szerepelt a dolog, de most, mikor 
már nem kell a lincseléstől tartani, be lehet vallani, hogy bizony az 

2* 
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szökés volt, míg a társaság többi része buzgón válogatott egy keres
kedésben a képes-levelezőlapok és főleg a szebbnél-szebb máltai 
szivarok és dohány között. Az is igaz, hogy egyáltalán nem lehet 
nekik rossz néven venni, hogy annyira elmerültek ebbe a foglal
kozásba, hiszen Málta a dohányos embernek valóságos Eldorádója. 
Nincsen állami monopólium és így mindenki olyan dohányt árul és 
vesz és olyan áron, a hogyan neki tetszik. Ebből megint az követ
kezik, hogy a dohány ott — a verseny folytán — igen jó és hal
latlanul olcsó. De meg alkudni is lehet reá, mint minálunk az almára. 
Az illatos egyptomi czigaretta, a mi nálunk hét fillér, ott átlag más
fél fillérbe kerül; hat fillérért pedig, a miért idehaza az állam leg
följebb «vegyes külföldi)) névvel pompázó és különböző fajtájú 
madzagdarabokat tartalmazó «Regalia stingatóresz))-szel boldogítja 
az adózó polgárokat, ott jó szivart lehet kapni. .Nem akarok szere
tett honfitársaimnak ú. n. hosszú fogakat csinálni, de azt hiszem, 
hogy ha Málta véletlenül idecsöppenne Magyarországra, akkor arany-
napok virradnának pl. a budai alsóbástyán vagy az esztergomi 
szigetben tanyázó diákságra... 

Nos. ezt a diáktipust akartam látni máltai kiadásban. Hát meg 
is láttam őket. Egy nagy épületből jöttek ki, a minek a kapuja fölé 
«Lyceo» volt írva, latin és angol nyelvtanokkal meg algebrákkal a 
hónuk alatt. A kisebb diákok mindjárt a lépcsőn — tout comme 
chez nous! —apróbb lovagias ügyeket intéztek el könyvszíjak segít
ségével de azután hamar kibékültek. A nagyobbak pedig csopor
tokba verődve megálltak az utczán és a máltai heves tempera
mentumnak megfelelően élénk gesztusokkal tárgyaltak valamit, a 
mennyire kivehettem, valamely nagyobb feltűnést keltő szekunda 
történetét. Ez tehát idáig körülbelül úgy ment, mint odahaza szép 
Magyarországon. Hanem azután következett valami, a min igazán 
épültem. A kollégiumtól nem messze volt egy templom, annak az 
ajtaja félig nyitva volt, a hajója akkorra már feketével bevonva, 
benne pedig ugyancsak feketével bevont térdeplők elhelyezve, A diá
kok, mikor odaértek, először is kivétel nélkül levették a templom 
előtt kalapjukat — a mit minálunk némelyik ficsúr röstell meg
tenni — azután pedig sokan közülük bementek a templomba és 
elfoglalták a térdeplőket, hogy rövid imát mondjanak az elhunyt 
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pápa lelkiüdvéért. Ez már azután igazi katholikus gondolkozás, a 
mely siet megemlékezni legfőbb: lel ki atyjáról halálában is! 

Hogy azonban: túlságosan ki ne dicsérjem őket, hozzá kell 
tennem, hogy a kollégium kapujától ötven lépésre már úgyszólván 
valamennyinek .'szájában ott füstölgött a czigaretta. De hát tehetnek 
ők róla, hogy az itten olyan olcsó és olyan jó ? 

Nemcsak az ifjúságról, az egész népről is tisztelettel kell meg
jegyezni, hogy a máltai nép mélyen vallásos. A máltai lovagrend 
templomában, a mai székesegyházban a nap minden szakában lehet 
látni sok embert, elegáns úriemberektől kezdve a kikötői munká
sokig, a kik ott a templom mozaik-padlóján, a régi lovagok sirján 
térdelve, mély áhit'atban és keleti szokás szerint kiterjesztett karok
kal imádkoznak. 

Málta lakosságának buzgó katholikus hite és a Szentszékhez 
való rendületlen ragaszkodása elevenen nyilatkozott meg a XIII. Leo 
pápáért tartott mély gyászban is. Alig hogy a halál hire elterjedt, a 
délelőtt folyamán gyászfátyolos pápai zászlók lengtek mindenfelé 
az utczákon. A gyászoló lakosság példáját követték az idegenek is: 
a nagy hajóstársaságok képviselőségei, a külföldi konzulátusok mind 
félárbóczra bocsátották lobogóikat, a házak és üzletek ajtain pedig 
délben már mindenütt egy-egy gyászkeretes, széles papirosszalag 
volt átragasztva ccLutto cattolico» (katholikus gyász) fölírással. 
Málta szigete hű maradt régi hagyományaihoz. 

-K * * 

Elbúcsúztam az élőktől, a lépcsős, meredek utczákon tolongó 
sokszinü és soknyelvű sokaságtól és betértem a múltnak, a tör-

. ténelemnek birodalmába. Az Isten házában van ez az ország, a régi 
szent János-rendi lovagok templomában. Harmadszor járok a Föld
közi-tengernek ezen a kis sziklafoltján, de sohasem tudom meg
állni, hogy be ne menjek ebbe a hatalmas templomba és órákig el 
ne nézegessem annak lekoptatott mozaik-padlóját. Látom is magam 
körül a kiváncsi pillantásokat, hogy ugyan mit tud ez az idegen 
olyan sokáig nézegetni ezen a régi kövön, a mit annyi embernek 
lépte csiszolt már simára? A történelem beszél ezekről a régi kőlapok
ról ; a hányra lép az ember, megannyi lovagsír. Lakóik most odalenn 
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nyugosznak pánczélosan, átlyuggatott sisakba szorított koponyával, 
kardjukat halálukban is összekulcsolt kezükben tartva, fölöttük 
pedig színehagyott czimerés nehezen olvasható betűk mondják el, hogy 
mik voltak életükben. taHumilis inpace... prudens in consilio... fortis in 
triremibus... audax coram morte» mondják az egyikről az össze
töredezett betűk. Lehet-e ennél szebbet mondani egy lovagról! Alázatos 
szerzetes volt a békében, okos szót mondott, ha tanácsba hívták — de 
vaskézzel tudta vinni az evezős gályát a pogány ellen és vakmerő volt 

a halállal szemben. 
Valóban a régi, fé
lelem és gáncs nél
küli lovag ez, a ki 
alázatos és enge
delmesvolt, mikor 
békében a fehér 
keresztes fekete kö
penyt viselte, kór
házakban járt és 
szegény betegek 
sebeit mosogatta, 
de oroszlán volt, 
mikor a vérpiros 
köpenyben ott ál
lott a csatahajó 
orrán, hogy első
nek kapja el csák-

lyájával a félholdas hajót. És ilyen volt a többi is, sok száz és száz, 
a kik most itt nyugosznak. Az egyik sarokban egy külön sírkamra 
van, ott vannak márvány- és bronz-koporsókban a nagymesterek, 
köztük a két hős, Villiers de l'Isle Ádám és de la Valette János. 
Szerzetesi ruhájában, fekvő helyzetben van kifaragva a koporsó 
födelén az első, a ki 1522-ben, Rhodus szigeténél tízezer emberével 
hat hónapig tartotta föl a későbbi mohácsi győzőnek, Szulejmán 
császárnak kétszázezer emberből és háromszáz hajóból álló hadát. 
Nyolczvanezer török esett már el, sok hajó elégett, a szultán fogait 
csikorgatta mérgében, hogy még mindig nem az övé a sziget; jól 

A lovagrend fegyvertára. 
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tudta, hogy addig nem mehet egy lépést sem Magyarország ellen, a 
míg ezen a sziklán a nyolczszögü keresztes zászló leng. Az európai 
hatalmak pedig gyászos egyenetlenkedésükben semmivel sem segí
tették a hősöket, a kik az egész kereszténységért vérzettek ott. És 
daczára annak, hogy a küzdelemben húsz török jutott egy lovagra, 
mégis visszaverték volna az ostromot, mint félszázévvel előbb a 

A máltai csontkápolna. 

második Mohamedét, ha gyalázatos árulás nem jön a törökök segít
ségére, így azután 1522 október 24-ikén az övék lett a sziget. 
A megmaradt lovagok kivonultak a romhalmazból és Olaszország
ban kerestek új hazát, de a nagymester nem nyugodott, a míg az 
elveszetthez hasonló erős helyet nem talált rendjének, hogy a rend 
továbbra is az legyen a tengeren, a mi Magyarország volt a száraz
földön: védőbástyája az egész kereszténységnek. Végre 1530-ban 
V.Károly császár a rendnek ajándékozta Málta szigetét; az ajándékozó 
okmányt most is ott lehet látni a múzeumban. A nagymester, Villiers 
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még megérte az örömet, hogy az új helyen megint megerősödve lát
hatta rendjét, a mely innen kezdve nevezte magát máltai lovagrendnek. 

A szultán ezalatt elfoglalta fél Magyarországot és most már 
Bécsről meg Rómáról beszélt; a János-rendi lovagokra ügyet sem 
vetett, mert hitte, hogy azokkal egyszer s mindenkorra végzett. De 
kiábrándult ebből a hitéből, mikor a lovagok már néhány év múlva 
erős hajóhadakkal látogatták a szultán ázsiai és afrikai birtokait és 
egymásután hozták haza a máltaiaknak máig büszkeségeit, a félhol
das zászlókat, meg egynémely kapudán pasák turbánját, a miben a 
gazdájuk feje is benne volt. A haragos nagyúr végre elhatározta, hogy 
szárazon és vizén egyszerre fogja véglegesen legázolni a keresztet. 

Egy évvel előbb, minthogy utoljára Magyarország ellen indult, 
1565-ben tengeri erejét küldte Málta ellen;" de a mint a szárazföldön 
Szigetvárnál Zrínyi Miklósra akadt, úgy itt is egy vasember volt, a 
ki megállította őt hódító útjában. A rhodusi hős, Villiers, ekkor már 
koporsójában pihent, de méltó utódja volt de la Falette János, ez 
vette fel a küzdelmet a padisah hadaival. 1565 májusától szeptem
beréig tartott az ostrom, mindkét részről végső elkeseredéssel folyt a 
harcz. A törökök, hogy a lovagok bátorságát megtörjék, százszámra 
úsztatták be az öbölbe az elfogott keresztények holttesteit, a mire a 
lovagok azzal feleltek, hogy hajítógépeikből török fejeket dobáltak az 
ostromló hajókra. A küzdelem emlékei ma is ott vannak a kor
mányzói palota fegyvertárában: nehézkes várvédő puskák, a sok lövés
től megrepedt ágyúk, köztük egy primitív faágyú, a mely nagy 
kőgolyókat hajigált az ellenségre; kardvágástól belapult sisakok, golyók
tól összehorpadozott mellvértek. A hosszú ostrom legborzalmasabb 
emléke kétségkívül a híres csontkápolna, a melynek falain a harczban 
elesett katonák egy részének csontjai vannak elhelyezve." Végre meg
törött az ostromlók ereje; a mikor seregük.háromnegyede ott hevert 
a vár falai alatt vagy az öböl fenekén, fölhagytak a,további erőlködés
sel és elvonultak. Rhodus meg volt boszulva. A győzelmes nagymester 
ekkor építtette a mostani erős várost, melyet azután ő róla La Valettá-
nak neveztek el. Most ott nyugszik ő is vitéz elődje "mellett a székes
egyház sírkamrájában, az utazó pedig meghatva hagyja el a-helyét, 
a mely a keresztény lovagkor annyi dicsőséges küzdelméről beszél neki. 
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Sokat, nagyon sokat lehetne még beszélni Málta szigetéről, mert 
igazán kevés helye van a Földnek, a hol egy kis darabka földhöz a 
történelemnek annyi emléke fűződnék. Phoeniciai templomok, 
görög és római épületromok, őskeresztény katakombák, saracén erő
dítések váltogatják egymást. Itt van az öböl, a hol a népek tüzes
lelkű apostola, szent Pál római útjában hajótörést szenvedett és a 
hol most hatalmas szobra áll; a barlang, a hol három hónapig lakott 
és tanított; egy másik barlang, a Callypsoé, a melyet Homeros 
énekelt meg az Odysseában. Az utazó szeretne mindent látni; fut, 
liheg, czipel Baedekert, térképet, távcsövet, albumot, — a vendéglő 
asztalán kutyafuttában megír egy csomó «ansichts-kártyát», alkuszik 
boltossal, kocsissal, vezetővel, bárkással mindenféle elképzelhető és 
el nem képzelhető nyelveken, — zsebrevág egy csomó hamispénzt és 
gorombaságot, de végre is leszáll az est, a nap tüzes gömbje meg
merül a tengerben, a bástyákon megfújják a takaródót, megint föl
harsog a «God savé the King», a kikötőben pedig hosszan, mélyen 
fölbúg a hajó gőzsípja, a mi azt jelenti: megyünk tovább! A horgony 
nagy lármával, a hogy lement, megint felszínre jön és fölhoz egy 
csomó iszapot, a bárkás jó borravaló reményében nekifeszülve evez, 
hogy még jókor elérje a hajót; a sietve utolsónak érkező utas után 
(nem szükséges tán ideírni, hogy ki volt az) fölhúzzák a hajólépcsőt, 
azután lassan elkezd ringani a hajó a hullámokon, csendesen halad 
végig a hosszú kikötőn az őrködő ágyúk torka előtt, eléri a hullám
gát végét, ott egyet fordul és kikanyarodik a sík tengerre. Másnap 
korán reggel a füstölgő Aetna alatt járunk. 

T*%i 
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IARANCS és czitromligetek, ezüstszínű olajfaerdők, bólintgató 
pálmák és sziklarepedésekben fogódzó tüskés kaktuszsövé-

I nyék, görög színházak és templomok klasszikus romjai, 
görög, pún, római, arab és normann idők történetének romjaikban is 
nagyszerű emlékei egymás mellett és egymás fölött, közöttük a mindig 
lármás, tüzes, kurjongató, koldusságában is éneklő kedvű délolasz 
nép — és mindez egy ma is forrongó vulkánra, egy fölrobbanni kész 
puskaporos hordóra épülve, ez Sicilia. «A szigetek gyöngye)), mondja 
Goethe. Köteteket lehetne írni róla. Látni lehet, nézni lehet ezt a csodá
latos világot, —mindenét megismerni, betelleni a nézésével nem lehet 
soha. Az angol globetrotter, a kit Cook & Son hoz ide Liverpoolból 
vagy Londonból, a német turista, a ki odahaza szóról-szóra betanulta a 
Baedekert, itt elveszíti a fejét: nem tudja, girgenti-i Zeustemplomot 
és taorminai színházat nézzen-e meg, az Aetnára másszék-e föl vagy 
a kénbányákba szálljon-e le, a szicziliai vecsernye helyét vagy a hires 
kapuczinus kriptát keresse-e meg először? A Charybdis partján és 
a Scyllával szemközt áll az utazó és ő maga is benn forog a Scylla 
és Charybdis között; alighogy partra szállt és sikerült a zsaroló 
bárkást leráznia a nyakáról, kocsisok, vezetők, kucséberek, koldusok 
és utczagyerekek csapata rohanja meg a parton. Az egyik majdnem 
erőszakkal taszítja be a kordéjába, a másik az Aetna lávájából 
készült mancsettagombot akar a nyakába varrni tízszeres áron, a 
harmadik mancia-t, caffé-t, maccheroni-t, szóval borravalót kér, még 
mielőtt valamit tett volna érte és mivel sok az eszkimó, a fóka 
pedig csak egy, két perez alatt összevesznek a zsákmányon és hihe
tetlen lárma indul meg azon, hogy kié legyen ez a még ki nem 
pumpolt idegen? Hogy micsoda bámulatos gyorsasággal képes az 



emberi nyelv forogni, azt egy 
ilyen veszekedő délolasz cso
porton lehet a legnagysze
rűbben tanulmányozni; a baj 
csak az, hogy az egész tragi
komédiában az édes ccén» van 
szenvedő alakban, mert akármelyikük győz is, a küzdelem díja az én 
bőröm lesz. Az angol végre is úgy segít magán, hogy szétbokszolja 
valamennyit és elmegy az ő Cook-jához, a német nem tudom mit 

Taormina, mögötte az Aetnával. 

Maccheroni, Signore, maccheroni! 
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csinál; mi magyarok legokosabbnak tartottuk, hogy egynek meg
adjuk magunkat kegyelemre, ez azután majd megment a többitől. 

— A taorminai vonathoz! — kiáltottuk az egyik kocsisnak és 
beugráltunk rozzant kordéjába, a melyet egy kis macskaféle ló húzott, 
nagy tollbokrétával a fülei mellett. Ez azután kiragadott a tömkelegből, 
a melyből a különböző jókívánságok zápora követte a szerencsés nyerőt. 

Messinából a tengerparton visz le vasút Giardiniig, ez Taor-
mina vasúti állomása. Innen sziklába vágott kocsiút visz föl a 
városkába. Mint minden földfoltnak ezen a szigeten, ennek is meg
van a maga története, a mely visszanyúlik messze a keresztény idő
számítás elé. 396-ban Kr. e. alapították a sikulok, Sicilia őslakói; 
a város — régi időkben Tauromenium — sokszor és változó sze
rencsével küzdött a syrakusai tirannusok ellen. A rómaiak idejében, 
az első rabszolgalázadáskor egy csoport rabszolga fészkelte be magát 
ide és sokáig védte a helyet. Később a szaraczének ellen kellett küz
denie, míg a tizedik században Ibrahim-ibn-Ahmed és Hassan-el-Mue^ 
kétszer is bevették az erősséget és lakosait felkonczolták, helyükbe 
pedig arabokat telepítettek, a kik Muezzijah-nak nevezték el a 
várost. Ma Taormina Olaszországnak, sőt azt lehet mondani, a föld
kerekségnek egyik legszebb, helye; tele van nagy szállodákkal és sok
szor fejedelmi vendégek szállnak meg benne. Néhány esztendeje itt 
időzött a német császár is. Kilátása gyönyörű: előtte a látóhatár 
végéig a tenger, balra a messinai szoros és azon túl az appennini 
félsziget Calabria hegyeivel, jobbra az Aetna havas kráterlejtői és a 
füstölgő csúcs. Köröskörül mindenfelé a czitromerdők, kaktuszok és 
fügefák mély zöldje és az olajfák szürke ezüstje; közülök méltósá
gosan emelkedik ki egy kétezeréves rom, a görög színház. Itt érti 
meg az ember a görögök művészetét: nem kellett nekik papir-
kulissza és festett égbolt; kékebb ég nem kellett, mint a mely fölöt
tük elterült, nagyszerűbb hátteret festeni sem lehetett volna, mint a 
mit két kézzel adott itt a természet maga. A színpadon magas 
kothurnusokban szavaltak a mimelők, a sziklába vágott lépcsőzetes 
nézőtéren jól hallatszott minden szavuk. Olyan jó volt a színház 
akusztikája, hogy ma, mikor már csak rom az egész, a nézőtéren 
még mindig meg lehet hallani minden, a színpadon kiejtett szót. 
Azok a színészek pedig, a kik jelenésükre vártak, azzal mulatták 
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magukat, hogy kritikákat karczoltak be a kőbe, a miken megdicsér
ték vagy leszólták szinésztársaikat. Ott vannak most is a custode 
lakásán lévő kis múzeumban, csak ki kell tudni betűzni. Ha prima
donna-háborúságok nem is voltak azokban az időkben, a színészek 
vetélykedése meg volt akkor is. 

Taorminából Cataniába megint a tengerparton visz az út. Egy 
kis folyón megyünk át, a melynek még arab neve van, Al-Kántara 

A taorminai görög színház. 

(a híd). Azután az Aetna kihűlt lávafolyamai következnek. Tudják, 
hogy melyik mikor vette útját a kráter forrongó mélységeiből a 
tenger felé; a régiek tetejét megtörték és azokon most már buja 
növényzet virul, az újabbak még most is mint nagy fekete holt 
folyamok feküsznek rá a vidékre. Nem messze Catania előtt, Aci 
Castéllonál emelkednek ki a tengerből a magas cyclopssziklák,.:a 
melyeket a. jó öreg Homeros szerint a megvakított óriás Polyphemos 
hajigált Odysseus után. Látva őket, megelevenednek az ember 
képzeletében a mesebeli, idők, mikor még óriások és szirének lak
ták a szigetet, mikor a hazatérő görögök kis bárkái előtt olyan 
félelmes szörnyek voltak a Scylla és Charybdis örvényei! Azóta 
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nagyot fordult a világ; a Charybdis rettegett örvényeit napjában 
száz hajó is átszeli — észre sem veszi és már túl van rajtuk, — 
Polyphemos szikláihoz pedig csónakpartikat rendeznek a Cataniaból 
kiránduló turisták. Különben arról nevezetesek a sziklák, hogy 396-
ban Kr. e. itt verte meg a karthágóiak hajóhada a syrakusabeliekét. 

Tovább, az Aetna alá! Cataniaból lehet a legjobban látni a 
füstölgő óriást, azoknak a földalatti erőknek az egyik kéményét, a 
melyek ezt a szigetet rég letűnt geológiai korszakokban a száraz
földtől elszakították és még most is folytonos forrongásban tartják. 
Az Aetna, a Stromboli, a Vezúv képezik egyes szemeit annak a 
láncznak, a mely TenerifTától kezdve Európa déli részén és Kis-
Azsián át messze áthatol Ázsiába; a tűzhányók a szellentyűk, a hol 
olykor kitör a föld izzó magmája és ilyenkor fojtó gázt lehel és 
tüzes halált szór maga körül. A milyen izzó ez a láva, mikor kidől 
a kráter megrepedt oldalából, olyan izzó tüzes volt valamikor az 
egész Föld. Számlálhatatlan hosszú idők, a mikben százezer évek 
tették ki a Bibliának egy-egy napját, kellettek hozzá, a míg ez az 
izzó tömeg annyira lehűlt, hogy növény, állat és ember élni kezd
hetett a kihűlt kérgen, a melynek egyes darabjaiért azután népek és 
kapzsi uralkodók vívtak véres háborúkat. Az ismeretlen mélysé
gekbe szorult izzó mag, az ősanya, viseli hátán az életet és tűri a 
történelmet, a meddig neki tetszik, hanem néha azután megunja 
ezt a világot tartani és akkor azt mondja: 

— Most majd én csinálok nektek történelmet! 
A szép Sicilia egyes darabjain is javában veszekedtek a spanyo

lok, francziák és nápolyiak, mikor az öreg Aetna megunta azt a 
csúnya játékot, a mi körülötte folyt és hosszú pihenés után megint 
egy nagyot rándított havas vállán. Egy új akkord, a földalatti erők 
búgó basszusa szólt bele a fegyvercsörgés és puskaropogás kon-
czertjébe. A hegy oldala megrepedt és 1669 márczius 8-án egy 
22 kilométer hosszú és nyolcz méter széles izzó lávafolyam höm
pölygött a lejtőn lefelé egyenesen Nicolosi városára. A nép hite 
szerint a cataniai mártirleánynak, szent Agathának elébe tartott fátyola 
térítette el útjában a pusztító tűzfolyamot. Tény az, hogy a város
hoz egészen közel irányt változtatott és letarolt ligeteken, betöltött 
völgyeken Catania mellett, épen a város délnyugati végén zuhogott 
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bele sisteregve a tengerbe. Még most is ott van a megfagyott fekete 
folyam, úgy, a hogyan akkor beleszakadt a tengerbe. A két város 
megmenekült Hanem azért mégsem kerülték el az Ítéletet, mert 
néhány évvel később, 1693-ban óriási földrengés rázta meg egész 
Siciliát, a mely 100.000 ember életébe került és akkor Catania any-
nyira rombadölt, hogy a mai város voltaképen csak azóta épült, a 
réginek csak romjai vannak. 

Az elmúlt században az összes kitörések száma tizennyolcz volt, 
úgy hogy minden 4—5 évre esik egy. Óriási kárt okozott az 1879-iki 
is, a mely nagyon sok termőföldet tönkre tett, egy helyen az ország
úton is átfolyt és összesen 2286 négyzetkilométernyi területet borí
tott el. De a legborzasztóbb kitörés 1886 május 18-án kezdődött. 
Nicolosi városa fölött egy egészen új kráter keletkezett, a melyet 
azóta Monté Gemellaronak neveztek el; gőz, vulkáni hamu és izzó 
kövek tömkelege röpült ki belőle. A kráter alját megrepesztette a 
rettentő nyomás és a láva óránkint 50—60 méter gyorsasággal dűlt 
ki belőle, ezúttal is egyenesen Nicolosi irányában. A lakosság rémü
lete leírhatatlan volt. El lehet képzelni, micsoda érzés volt az, mikor 
látták, hogy a pokoli tűzfolyam lassan, de halálos bizonyossággal 
jön napról-napra egyre közelebb feléjük. A merre már átment, ott 
nem maradt a helyén semmi; a narancsfák, a babérerdők helyén izzó, 
bugyborékoló pokolsár pöfögött és az életirtó sötét tömeg feltar-
tóztathatlanul csúszott a hegyen lefelé. Nyúlós fekete zuhatagokban 
hullt szikláról-sziklára, éjjel messzire világító tüzpatakokban jött a 
láva egyre közelebb; ki lehetett számítani az órát, a mikor eléri a 
város legszélső épületeit, körülnyalja a házakat, meggyújt mindent, 
a mi gyújtható, betódul az ajtón, az ablakon, a kéményen, bele
zuhog a pinczékbe, kutakba és Nicolosi városát le lehet törölni a 
térképről. Évszázadok múlva csodájára fognak járni az emberek, 
mint ma Herculaneumnak. Hogy legalább emberéletben ne essék 
kár, a cataniai prefektus kiüríttette a várost és katonaság sorfala 
zárta el azt. A kétségbeesett emberek utolsó reménysége már csak 
az imádság volt. Szent Agatha fátyolát megint körmenetben hozták 
ki Cataniaból és az ő közbenjárását kérték a könyörülő Istennél. 
Már csak az utolsó kilométer volt hátra és a jajveszékelő nép között 
ott térdelt a lávafolyam szélén a cataniai érsek is, Isten irgalmát 
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esdve a szerencsétlen városra. És a 200 év előtti menekülés meg
ismétlődött, most ugyan nem tért el a láva, hanem június 3-án 
megállt és megfagyott 330 méterre a város legszélső házaitól; a 
kráternak nem volt több ereje újabb tömegeket kizúdítani. Másnap, 
június 4-ikéiv. egy hatalmas rengéssel mégegyszer haragosan még
rázta a környéket, azután lecsendesedett. Nicolosi városa megint 
megmenekült. Azóta már megint állott ki néha félelmet ez a meré
szen a vulkán oldalába épült város, de olyan nagy veszedelemben 
többé nem forgott, mint akkor. 

Az obszervatórium épülete a láva és hómezők között. 

A városka különben árra való, hogy innen indul útjára min
denki, a ki az Aetnát közelről akarja látni. Vad kaktuszsövények, 
azután kihűlt lávaföldek és alvó kráterek között poroszkál és kapasz
kodik, a kis öszvér estig, amikorra eléri a obszervatóriumot, a 
melyet az 1886-iki nagy kitörés után építettek ide, ötvennyolcz híján 
háromezer méter magasságba. Hűvös szellő fütyül itt nyár derekán 
is és a hegymászó örvendezve fogadja a meleg %uppát, vagy brodo-t, 
á sűrű levest, a melyét a vezető az útikészletül elhozott" húsból és 
kenyérből készít. Az obszervatórium épülete (Casa Inglese, Casa 
Aetnea a lakosok nyelvén) yoltáképen arra való, hogy a benne elhe
lyezett önműködő készülékek seismologiai föl jegyzéseket tegyenek a 
hengerük papírszalagjain, a melyeket leolvasni minden tizennégy 
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napban jön fel az őr, de azért van egynehány szobája, a hol a nem 
nagyon finnyás krátermászó pokróczokba csavaródzva átalussza az 
éjszaka felét. Csak a felét, mert éjfél után kettőkor már jön a vezető, 
a ki fölveri az embert; kelletlenül és álmosan, de még a sötétben 
kell a kráterhez fölmászni, hogyha a napfölkeltét akarjuk látni. 

Az Aetna krátere borzalmasan nagyszerű, a kilátás a csúcsról a 
kelő nap sugarainál világszép, hanem azért mégsem szólok róluk 
semmit. Félek, hogy itt pazarolnám el azt a lelkesedést, a mit a 

A cataniai dóm, szent Agatha nyugvónelye. Előtte láva elefánton kis egyptomi obeliszk. 

nagy természetben csak a felülmúlhatatlannak, . a fönségesnek, az 
isteni szépnek szabad megadni, azt pedig nem a mi földrészünkön 
kell keresni; azért vissza kell menni ősanyánkhoz, Ázsiába. Ott van 
a Földnek egy pontja, a hol az ember szótalan bámulatban borul 
le a természetben, megnyilatkozó Isten előtt és az — a Himalaya. 

Ezért nem írok itt az Aetnáról többet. 

* * * 
Magában a városban, Cataniaban is van egy és más látnivaló. 

Egyik legnevezetesebb épülete a. dóm, a melyet I. Rogerius normann 
fejedelem építtetett a régi görög színház köveiből. Egyik jobboldali 
kápolnájában.van szent: Agatha ezüstkoporsója. Görög vér folyt ennek 

Sebők dr. : Öt világrészen keresztül. 3 
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a hőslelkű mártirleánynak az ereiben, a kit a Decius-féle üldözésben 
Quintianus praetor akart a keresztény erénytől eltéríteni. Kisértő 
szóval szólott hozzá: «Ugy-e szégyelled te Agatha, a ki nemes csa
ládból származol, a keresztények alázatos és szolgai életét élni ?» 
De a hős leány bátran felelt neki. ((Sokkal többet ér a keresztények 
alázata a királyok kincsénél és fényénél!» És bátran ment a börtönbe, 
a kínpadra és a halálba. Koronája lett az égben Krisztus, a kit meg
vallott, idelenn pedig egy keresztes hősnek, oroszlánszívű Richárd
nak ajándéka az az ezüstkorona, a mely koporsóját díszíti. A dóm 
alatt egy római fürdőépület van; mint valami alvilági folyó vágtat 
el a fáklyák fényénél egy földalatti patak, a mely valaha a fürdőt 
táplálhatta. 

A föld alá jutott a régi görög színház is, a melyben egykor 
Alkibiades tartott gyújtó beszédet a cataniaiak előtt. A rómaiak 
később ráé'pítettek, végre a föld alá került az egész. Az utcza sok 
öllel magasabban megy el mellette; körülötte és fölötte házak épültek 
és mikor az utas fáklyafénynél leszáll belé, úgy érzi magát, mintha 
a mamertini börtönben járna. Megrémült patkányok inalnak el lábai 
mellett és kísértetiesen visszhangzanak a vastag falak, a melyek 
valamikor sok ezer ember tapsától voltak hangosak. 

Menekül az utas ebből a sírból, nyirokból. Föl a napvilágra! 
A nap forrón tűz és megtermeszti a pálmát, megérleli az agavét, ott 
virul az egész déli pompa Cataniának gyönyörű parkjában, a Villa 
Bellimben. Erről a hires zeneszerzőről van elnevezve a park. Ide 
menekül a délutáni nap forrósága elől az utas, mikor már jóllakott 
a sok látnivalóval és kifáradt az egész napi futkosásban. Bőrét 
pirosra sütötte a siciliai nap, vállát meghúzta a fotografáló táska, 
zsebét meghúzták a vezetők, portások és sekrestyések, itt végre 
talál egy nagylevelű pálmát, az alatt megpihenhet. Előtte egy nagy 
pohárban a jeges szirup, a mihez kanálnak adnak egy szalmaszálat, 
tessék azon át színi a pohár tartalmát. így tovább tart. A mint 
lehajlik a nap, megkezdődik a korzó és elegáns fogatok meg szépen 
öltözött sétálók lepik el a park utait és a főbb utczákat Gyönyörű
ség nézni őket, azt hinné az ember, hogy csupa gazdagság az egész 
város. Mert az olasz, főleg a délolasz, nagyon sokat ád a ruhájára. 
Ha makarónit eszik is, de a ruhájának kifogástalannak, a nyak-
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kendőjének szenzácziósnak kell lennie; ha kölcsönvette is azt a 
czímeres fogatot, a miben ül, de herczegi módon korzózik benne. 
A tengerparti korcsmákban fölhangzik a czitera és mandolin, a Re 
galantuomo, Viktor Emánuel és Garibaldi hazafias képei alatt olcsó 
és jó fekete siciliai bort isznak benn az emberek, a mi hajónk pedig 
ismét fütyül és búg és apró halászbárkák rezgő fényei között vágunk 
neki az éjszakai útnak, a csöndes, sima, meleg tengeren, a messinai 
szoroson át Palermóba, 

...A Pelagia Noctiluca fölzavart ezrei sziporkáznak a csöndes 
vizén, a mint a hajó orra kettévágja a sötét hullámokat. 

* * * 
Messina, a campo santo, (temető) a mi a genuai után a legszebb 

Olaszországban, a tengerszoros az ő fogatlan öreg szörnyeivel, a 
levitézlett Scyllával és Charybdis-szel, az Aeolus szigetei, a Lipari 
szigetek, a honnan a szelek istene eregette útnak az ő megkötött 
csatlósait, a Stromboli vulkán az alkonyati égen hosszan elhúzódó 
fekete füstjével... mennyi szines, hangulatos, fölragyogó emlék! 
Hogyan húzza ilyenkor az embert, odatolakszik a tollára, könyörög 
egy kis helyért: emlékezzél azokra a gyönyörű estékre ott künn a 
tyrrheni tengeren, a mikor a hajó orrán szólt a mandolin és oda
fönn a hidon, a balzsamos levegőtől szinte megittasodva, a kis tár
saságunk öntudatlanul zümmögte utána: 

. . . Venite all' agile barchetta mia 
Santa Lucia, Santa Lucia! 

Olyan ártatlan, olyan kedves emlékek, ne légy hálátlan, szólj 
valamit róluk is! 

Nem lehet. Százszor és ezerszer nem. A kegyetlen igazság az, 
hogy földkörüli utat Ígértem és az olvasó szépen nézne reám, ha a 
könyvet csupa olaszországi úti emlékekkel tömném meg. Hiszen 
arról nem érdemes írni, az itt van a szomszédban. Millióan írtak 
róla és mindenki leszaladhat oda negyvennyolcz óra alatt Ez még 
nem szenzáczió. Tovább, tovább! Amerika, Japán — vonatrablások, 
harminczemeletes házak, tengeri ütközet, kínai rablók, tájfun, ez kell 
a magyarnak, nem Santa Lucia! Tehát hess innen bűvös-bájos sici-

3 * 
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liai emlékek, nem állok meg nálatok. Csak egy futó pillantást vetek 
még Palermóra, a királyi városra, a melynek székesegyházaiban 
normann királyok és hohenstaufi császárok aluszszák nagy porphyr 
sarcophagokban örök álmukat; odafönn Monrealeban a normann 
Vilmosok, idelenn a dómban pihen atyja mellett a sokat hányatott, 
nyugtalan II. Frigyes. Az a magas, ijesztően kopár szikla ott a város 
fölött, az az igazán «tetra rupes», a Monté Pellegrino, az is király
leányról beszél; a legendás normann királyleány, szent Rozália élt 
és halt meg itt remete-magányosságában.* A temetőben magas 
cziprusok között álló régi kápolna harangja is egy királyság halálára 

Monté Pellegrino, Palermo. 

kondult meg egykoron: állítólag ez volt az a hely, honnan 1282-ben, 
azon a borzalmas nagyszombati délutánon megadták a harangjelt a 
francziák öldöklésére; innen kezdődött meg a siciliai vecsernye, a 
mitől az Anjouk uralma rombadőlt. Amarra tovább, a Monrealeba 
vezető út mellett van egy másik hátborzongató Mementó móri, a 
kapuczinusok kolostorának kriptája, a hol a földalatti folyosók falá
hoz támasztva száz és száz felöltöztetett és kiszárított holttest mere
dez üres szemgödreivel a belépőre. Olasz tábornok teljes egyen
ruhájában, viola-köpenyes kanonok, kapuczinus páter, fehérruhás meny-

* Most gyönyörű márványszobra van e helyen; különben pedig ezidőszerint hat olasz 
prete él ott a fundácziókon, a dolguk: niente. 

— Dunque, perché sono qui sei e cosa fanno, Padre? 
— E . . . dunque . . . si vivé ! 
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asszony, pólyás baba állnak ott hosszú sorokban egymás mellett; 
évszázadok óta lepi őket ott a por és szárítja múmiává a levegő; 
húsuk összeaszott, bőrük sárga, fonnyadt, de minden tagjuk meg
van, a férfiak szakálla is. Ha félős embert éjszakára idecsuknának, 
reggelre, azt hiszem, legalább is megőszülve kerülne elő. 

De nemcsak a holtakról, nemcsak a történelemről tud beszélni, 
az élőktől is hangos Palermo. Tessék csak elmenni korán reggel a 
halpiaczára, micsoda élet van ott, mikor bejönnek a halászbárkák az 
éjszakai fogásról a (különben szörnyen bűzös) kikötőbe! Micsoda 
drága jó halakat meg polipot lehet ott kapni egypár soldoért! Még 
kölyökczápát is árulnak, egy-két arasz hosszút, azt is az éjszaka fogták. 
Pesce cane, ecco il pesce cane! Tessék czápát venni! kiáltja a 
halászlegény. És bizonyos, hogy akad gazdája ennek is; délre már 
valami nagy fazékban fog rotyogni és az emberevő czápa ez egyszer 
szerepet cserél, megeszi őt a czápaevő ember. Jómagam egyszer egy 
már megfőtt polipot vettem meg, hanem csak addig tartott a bátor
ság, a míg arra nem került a sor, hogy meg is egyem. Akkor el
hagyott a kurázsi. ccMégsem való ez a nyúlós jószág magyar gyomorba, 
nem jó vége lesz!)) és odaadtam egy kis fiúnak, a ki nagy lelki 
gyönyörűséggel nyeldeste le. A piazzán rikító színekkel kifestett 
kordék csörtetnek végig, a lovaknak nagy szalmakalap a fejükön, a 
két fülük úgy áll ki belőle... 

De csönd, elég, azt mondtam, hogy csak egy pillantást vetünk 
Palermóra és az idő eltelt... Az Amerikába menő nagy gőzösök is 
csak néhány órára állnak meg itt; reggel jönnek és délután már 
mennek tovább. Mi is szedjük a horgonyt és búcsúzunk Siciliától, 
megyünk át az afrikai partokra! 
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Sggr|gzEN a tengeren legszebb az élet a hajófedélzeten estefelé. 
FIKÍKS Nappal elbújnak az emberek a rekkenő hőség elől, 'a melyet 
\.W&J8%SÁ a tenger is csak kevéssé mérsékel; a ki nem olvas, az alvás
sal iparkodik agyonütni a napot s ha egy-egy előkerül a gondosan le
függönyözött kabinokból, legföljebb annyit mond: Fa caldo, meleg 
van! A másik pedig ásítva ráhagyja hogy: Si Signore, bizony úgy van. 
Kevés az önfeláldozó lélek, a ki megküzdve az általános álmossággal, 
órákhosszat áll a hidon s távcsővel a kezében méregeti az árnyék-
talan verőfényben izzó, csillogó végtelen víztükröt, hogy nem látna-e 
valahol fölbukkanni egy szigetet, vagy, a mi ennél is érdekesebb, 
czápát 

Hanem a mint a nap nyugovóra hajlik és vérvörösre válva, lassan-
lassan lemerül a víz peremén, megelevenedik a födélzet. Csacsogó 
olaszok, udvarias francziák, méltóságteljes flegmával járkáló angolok 
kerülnek elő; némelyik még szépen ki is öltözik a vacsorához, 
mintha most kezdené a napot. Nagy oczeánjárókon meg is kívánják 
ezt. A társaság legnagyobb része csak ma reggel került össze a hajón, 
még nem ismerjük egymást és azért kezdetben nehezen megy a tár
salgás. Csak az asztalfőn ülő parancsnok, a Signor Comandante 
mond el eg3rnéhány régi hajósviczczet, a mit kötelességszerűen meg
mosolyog mindenki, még az is, a ki nem érti. Hanem a második 
fogás után a franczia már nem állja tovább a hallgatást, fészkelődik 
és beszélni kezd. Próbálgatja a szomszédjait, hogy melyikkel kezd
hetne eredményesen egy kis jóravaló fecsegést; némelyikben meg
csalódik, mert hamar kisül, hogy az illetőnek a franczia tudománya 
nem terjed tovább, mint: Oui, Monsieur, meg: Non, Monsieur. De ha 
azután megtalálta az emberét, akkor nyert ügye van; öt perez múlva 
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már lármás vitatkozástól visszhangzik az egész asztal. A finom fran-
czia ugyanis kényes témát pendített meg; akármin, ha az időjáráson 
kezdte is, de a tizedik szavában már ott járt, hogy a franczia gloiret, 
Francziaországot dicsérte, közbe a világért sem mulasztván el, udva
riasan bár, de nagyokat csípni a németeken. Ezt nem állhatta szó 
nélkül a túlsó oldalon ülő tudós heidelbergi német és törött fran-
cziasággal sietett hazája védelmére; fegyvertársa is akadt egy bajor 
személyében. Mert nem valami jól kezelték a nyelvet, a pergőnyelvű 
franczia hamar lecsepülte volna őket, de ekkor váratlan szövet
ségesük került elő, — mint nehéz ágyúüteg vonult föl az asztal 
végén ülő három angol, a 
kik eddigelé hallgattak és 
legföljebb egy komoly Yes, 
yes-t lehetett tőlük hallani. 
Most ők is beleszóltak a 
vitába és — akkor még 
nem volt meg az angol-fran-
czia entente — a németek
nek adtak igazat. Ennyi 
ellenféllel már nem birt a 
szegény gallus és bár ki
szolgált tüzérkapitány volt, 
lassankint tán mégis taka
rodót fúvott volna. Hanem 
az utolsó pillanatban megint megváltozott a csatatér; föltámadt a 
régi magyar-franczia barátság és egyszerre túlnyomó haderő: öt 
magyar sietett a szorongatott barát megmentésére. Ki a két németet, 
ki meg az angolokat vette elő. A franczia nem értette a nyelvet, 
de azt rögtön kiérezte, hogy szövetségesekre akadt; hálásan tekintett 
reánk és most már nem lehetett vele birni, győzelmesen gázolt 
végig az ellenségen, segítve az utolsónak érkezett olasz tartalék
csapattól, a mely a mint megértette, hogy miről van szó, nem engedte, 
hogy a (cmaledetto tedesco»-nak legyen igaza és mikor a pinczér 
a harmadik fogással feljött, már olyan képet látott, a mihez hasonlót 
legföljebb a bábeli torony építésénél mond el a krónika: magyar 
német, franczia, angol, olasz nyelvzagyvalékon disputált, bizonyos í-
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tott, czáfolt egy villával, fogvájóval, asztalkendővel, czukorhintővel 
gesztikuláló tömeg. A parancsnok az asztalt ütötte nevettében és 
egyre kiabált: nagyszerű, fölséges! A szegény pinczér pedig horvátul 
állt neki lamentálni, hogy az ő finom articsókája mind tönkre
megy, az olaja beszárad, ha még tovább kell várnia. 

Végre lecsendesültek a kedélyek. A küzdő felek, üzleti nyelven 
szólva, kiegyeztek ötven százalékra és a francziának sikerült bebizo
nyítania, hogy az ő hadseregük olyan kitűnő, hogy 1870-ben föl
tétlenül győztek volna, ha... véletlenül nem a németek győznek. 
A parancsnok pedig fényes jókedvében sörös üvegekkel rakatta tele 
az asztalt és a tiszta csillagos ég alatt ékes német «Steinbruch» 
fölirású magyar sörökkel kötöttük meg a világbékét 

Észrevétlenül gyönge nyugati szél kezdett fújdogálni. A németek 
közkívánatra a ccWacht am Rhein»-t énekelték el, azután következett 
a franczia az ő Marseillaise-ával. Lelkesen harsogta az utolsó szava
kat: Marchons, marchons! Rajta, menjünk! a mikor egy hatalmasat 
lódult a hajó és az éneklő, hirtelenében nem fogódzván meg, csak
ugyan elment a túlsó sarokba, a székével együtt. 

— Hát így vagyunk? — kérdezte egyszerre mindenki s a 
parancsnok felé fordult minden szem, a ki ekkor már régóta vizs
gálta a hullámokat. 

— Hogy így-t} Úgy látszik, az éjjel leszünk még máskép is —-
vigasztalt ő. 

A ki már járt olykor a tengeren, az tisztában lehetett, hogy mi 
készül itt. Vihar lesz az éjszaka. A társaság jó részének nem volt ez 
újdonság: a heidelbergi német a Jóreménység fokánál járt, a franczia 
Nyugat-Afrikában, az angolok közül kettő tengerésztiszt volt, a 
magyarok közül is hármunk régi tengerjáró, de mi lesz a többiek
kel ?. Hát azok bizony már előre is siralmas képeket vágtak a ki
látásba helyezett éjszakai mulatsághoz. Iparkodtak le a kabinjukba, 
hogy hátha ott nem éri őket utói az a bizonyos nem szép dolog, 
a mit tengeri, betegségnek hívnak. 

Pedig a hajó most még csöndesen viselte magát. Az az előbbi 
lökés, úgy látszott, csak olyan figyelmeztetésféle volt, első csöngetés. 
Azután; aránylag békésen haladt tovább, csak a szél fütyült egyre 
jobban, a* mi' a parancsnokot arra indította, hogy minden vásznat, 
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még a födélzetvédő ponyvát is, begöngyöltessen, hogy ne bírjon 
benne a szél megkapaszkodni. A hajólámpákat erős kötelekkel, a 
födélzetén elhelyezett tonhalas hordókat pedig lánczokkal erősítették 
meg, mert az nagyon csúnya dolog volna, ha azok később elkez
denének ide-oda gurulni. Mikor ez készen volt, lement a kajütjébe, 
de az őrt álló első tisztnek meghagyta, hogy ha szükséges, hívják 
föl rögtön. 

Hát bizony nem sokáig maradhatott lenn. A tenger egyre 
nyugtalanabb lett és úgy tíz óra tájban a hajótiszt csöndes mosoly
gással szólt hátra: «No, most kezdődik)). A következő perczben 
elkiáltja magát: ((Lebukni!)) és gyorsan eltűnt a mellvéd mögött. 
Jómagam a hajókadéttal együtt ugyanazt cselekedtem és okosan, 
mert előbb magasra fölágaskodott a hajó, egy perez múlva mélyen 
lebukott a hullámvölgybe, de ugyanekkor egy rengeteg sós áradat 
zúdult végig a födélzetén, átcsapott a parancsnoki hidon, söpört 
mindent, a mit útjában talált, végre a kéményekbe ütközött, ott 
frecscsent szét mindenfelé és patakokban zuhogott le a hajó két 
oldalán. Ez volt a nyitány, most már azután igazában megkezdődött 
a táncz. Az ég teljesen beborult, a szél perczről-perczre erősödve, 
hol bömbölt, hol sivított, fütyült a megfeszült kötelek között; a 
hajón megkezdődött az a sajátságos zörgés, a mi hol az árúraktárból, 
hol a gépházból jött, a mint az egymásra rakott hordók, ládák, 
kötegek összeütődtek, vagy a vasrészek csengtek egymáshoz verődé-
sükben. A hullámokat a sötétség miatt csak akkor lehetett látni, 
mikor már egészen közel értek; akkor azután kísértetiesen emel
kedett föl a hajóorr előtt a fehér taraj, hogy fölemelje hátán a nehéz 
gőzöst a magasba, de csak azért, hogy a következő pillanatban annál 
mélyebben zuhanjon az utána támadt hullámvölgybe. Ilyenkor a 
hajó orra mélyen belefúródott a vízbe, vége pedig magasan kint járt; 
csavar, kormány — mind kinn a vízből, a csavar dübörögve, zaka
tolva forgott tovább a levegőben, de mert vizet nem ért, keservesen 
megrázta a hajótestet és csikorgó, síró hangokkal sivított bele az 
ijesztő hangversenybe. Öt-tíz perczenként úgy került a hajó a hullá
mokkal szemben, hogy nem fölemelték, hanem végigcsaptak rajta. 
Ilyenkor az óriási, víztömeg mind a födélzetre zúdul; egy kiáltás 
hallatszik: «lebukni!» és a mellvéd mögött kapaszkodik, guggol 
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mindenki, a ki a hidon van, a pillanat másik felében már fejünk 
fölött csap át az ár, hurczolva magával mindent, a mi mozgót útjá
ban talál A hajónk nehéz kereskedelmi gőzös, hat méter mélyen 
jár a víz alatt; gyomra tele van tömve boros-, olajos-, halashordók
kal, liszteszsákokkal; hatalmas fenyőgerendák vannak lelánczolva 
födélzetén, magával viszi fél útjára való szénkészletét, még külön 
fenéksúlya is van (tengervíz) a kettős fenék között és mégis így 
bánik el vele a hullám; eszembe jut, mit csinálna itt most a kis 
velenczei vagy anconai gőzös, a melyet már az ő bórácskája is 
megtánczoltat? 

Pedig az állapot még nem a legrosszabb. Derék hajókadétunk, 
a ki néhány éve még a belvárosi reáliskola padjait koptatta és 
onnan került a fiumei tengerészeti akadémiába, erősen biztat, hogy 
most még «csak fikázik)) a hajó, éjfél után majd rollázni fog és az 
lesz a mulatság! Azt feleltem rá, azaz kiabáltam a fülébe, hogy van 
szerencsém ismerni azt a mesterséget; élveztem már máskor is, de 
nem kívánom vissza. 

— Pedig meglesz! 
— Annál rosszabb! 
Talán megmagyarázzuk, hogy mit jelentenek ezek a matróz

kifejezések. 
Ha a nagy hajót elölről éri a hullám, akkor nehezen mozdul 

meg; kis hullámokon keresztülgázol, azok csak kis felületen, az orrán 
támadhatják meg a hajót és nem képesek az óriási terhet fölemelni, 
legfeljebb néha-néha fölcsapnak a hajó orrára, de ez nem baj, meg 
van ott erősítve minden jól. De ha a hullám már öt-hat méter 
magas és 40—50 méter hosszú, akkor mint valami mozgó hegy 
szalad neki a hajónak, fölkapja a hátára és mikor alatta átiramlott, 
akkor a hajó lebukik a hegy mögött levő hullámvölgybe, a mely 
esés úgy másfél emelet magasságnak felel meg és a hajónlevőben 
is olyanféle érzést kelt, mintha az emeletről esnék le. A proczedura 
közben hol a hajó eleje van a vízben és a csavar kinn a levegőn, 
hol meg a hajó vége merül meg mélyen és az eleje ágaskodik ki 
magasra a vízből; minden, a mi mozgó dolog a hajón van, az 
emberektől kezdve a konyhaedényekig, vele együtt végzi ezt az 
előre-hátra való ingást. Félpercz múlva jön a második hullám, azután 
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a harmadik; mindannyiszor ismétlődik az eset és ez így mehet 
napokig. 

Természetesen, a ki még nincsen hozzászokva a tengerhez, annak 
a feje és gyomra nem sokáig állja ki ezt a kénytelen hintázást és 
beáll a ((tengeri betegség». Ha pedig valaki arra kíváncsi, hogy ez a 
jeles dolog micsoda? Akkor kérdezzen meg olyan diákot, a ki hús
vétkor résztvett a római ifjúsági zarándoklatban. Pedig ott csak egy 
gyönge kis bóra vagy scirocco szokott lenni az egész. Ezt a bukdá
csolást hívják a matrózok stampfolásnak vagy fikázásnak. 

A «rollázás» (rollare, rouler) tulaj donképen gurulást, görgést 
jelent; ez akkor van, mikor a hajót oldalról kapja a hullám. így 
sokkal nagyobb felületen — az egész oldalhosszon — támadhatja 
meg a hajót; nekidől és a hajót oldalt dönti. Ez rosszabb is, meg 
veszedelmesebb is, mert miután a hajó nyugodt helyzetben 900 szög 
alatt áll a vízhez, ha igen nagy ingásokat végez és eléri a 45°-ot, 
könnyen fölfordulhat. Sok hajó pusztult el már ilyen módon; alig
hanem így ment tönkre néhány éve ugyanezen a tájon a «Pet6fi» 
is. Sok függ attól, hogy mivel és hogyan van a hajó megrakva? 
A tengerészeti szabályok szigorúan előírják, hogy például gabonát, 
veteményt nem szabad csak úgy szabadon beleönteni a hajó aljába, 
hanem zsákokban kell elhelyezni, esetleg válaszfalakat vonni, nehogy 
az ingáskor az egész teher az egyik oldalra dőljön, mert ez azután 
csakugyan fölfordítaná a hajót. Csakhogy ezeket a szabályokat taka
rékosságból meg könnyelműségből nem mindig tartják be. Az is 
veszedelem, ha valamelyik árúraktár nincs színültig megrakva, hanem 
a rakomány között szabad hely maradt; ilyenkor azután gurul
hat ide-oda. 

Szóval, a kadétunk azzal biztatott, hogy egy óra múlva rollázni 
fogunk. Akkor érünk ugyanis a tuniszi öböl bejáratához és ott majd 
oldalvást kapjuk a szelet. Megköszöntem a jó hírt és megpróbáltam 
lejutni a kabinba, hogy, ha lehet, legalább addig pihenjek valamit. 
Sok kapaszkodás, fogódzás után sikerült is valahogyan lejutni a hajó
szalonba. De micsoda látvány volt az odalenn! A folyosón egymásra 
rakott utazóládák, bőröndök szanaszét hevertek a padlón; a tartóik
ban megerősített lámpák, poharak, tányérok keserves csilingelést 
vittek véghez. Benn a kabinokban minden a fejetetején állt: a sziva-
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rok a mosdótálban úszkáltak, a kiömlött fogpor a törökmézzel étvágy
gerjesztő fehér kulimászszá ragadt össze és a hajkefe ebbe a pépbe 
fészkelte be magát Az ágyakon görcsösen kapaszkodó emberek 
nyögtek, alattuk pedig képtelen összevisszaságban hevertek könyvek, 
takarók, esernyők, kalapok. A tisztításra kirakott czipők a folyosóról 
először a szalon közepére sétáltak ki, onnan azután makacs követ
kezetességgel utaztak mind egy irányba, a hol épen egy tengeribeteg 
utas hánykolódott és tűrnie kellett, hogy folyton újabb és újabb czipő-
szállítmányok érkezzenek a kabinjába. Alig győzte kidobálni. Az egyik 
magyar ebben a perczben fogadta meg nagy szent fogadással, hogy 
csak innen elevenen kikerüljön, soha többé hajóra nem száll (el is 
hagyott bennünket Tuniszban, veszni hagyta a jegyét, hanem azért 
vissza mégis csak hajón kellett jönnie). A másik, a ki eddig velem 
együtt kint volt a födélzetén, most megpróbálta, föl bírna-e jutni 
egy méter magasan levő ágyába? Ötször is nekiindult, mindannyiszor 
visszaesett; végre a hatodik rohammal sikerült bevennie az ágyat. 
Fölérve, megkapaszkodott és az óráját kiakasztotta a feje melletti 
polczra; a következő perczben az óra egy kecses szökéssel lenn ter
mett a padlón és a vándorló czipők után iramodott Magyarunk egy 
harczi kiáltással leugrott az ágyról és a szökevény után iramodott. 
Egyenesen járni nem lehetett, hát négykézláb folyt a hajtóvadászat; 
az óra előtte csuszkáit a földön, ő pedig a sok fölborult mindenféle 
között utána. Végre sikerült neki elcsípni a szökevényt; a legszebb 
az, hogy semmije sem törött össze. Közben folyton hallatszott a 
betegek csuklása és nyögése, a rövid szünetekben pedig fogaik között 
szidták azt, a ki ebben a ((fölfordult kutyaketreczben» még nevetni 
merészel! 

Nos, ilyenek után cseppet sem volt kívánatos lenn maradni; 
akkor mégis csak jobb odafönn! Visszakapaszkodtam hát a parancs
noki hídra. 

Hogy a helyzet már komoly volt, mutatta, hogy fönn volt az 
egész tiszti személyzet: a parancsnok, a hadnagyok és a kadét, holott 
máskor elég az őrtálló tiszt, a kit négy óránkint váltanak föl. A jóslat 
beteljesedett, a hogy a legszélső afrikai fokot, Cap Bont elhagytuk, 
oldalról kapta meg a vihar a hajót; olyan hullám tömegekkel ostro
molta, hogy a főárbocz egyszerre 25—30 fokos ingásokat kezdett 
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végezni. Ilyenkor a hajó annyira oldalra fordult, hogy a födélzet 
megmerült a vízben, a hídon állók pedig kezükkel, térdükkel és 
állukkal kapaszkodtak korlátokba, vasoszlopokba, hogy át ne essenek 
a korláton. Előttünk az afrikai part sötét tömege egy világítótorony
nyal, balra egy a tengerből magasra kinyúló sziklacsúcs, Zembra 
szigete, jobbra pedig tánczoló apró lámpások mutatták, hogy ott egy 
másik hajó küzködik az éjszakában. A parancsnok minden idegének 
megfeszülésével figyel, jaj annak, a ki most egy szót merne szólni 
hozzá; az iránytűt nézi, éles távcsövön kutat a sötétségen át, keze 

Wrack (hajóroncs). 

a gőzkormányon és egymásután küldözi le parancsait a gépházba. 
Ezen az egy emberen függ most az egész hajó; sok emberélet és 
millióra menő vagyon. Ha hibáz, fölborulunk vagy a sziklára fu
tunk — úgy fogunk ott heverni, mint az a gyászos roncs, a mit 
nemrég láttunk egy sziklán fönakadva. 

Éjfél után egy óra volt; a vihar tovább sivított az ő százféle 
hangján, a sötét hullámhegyek harsogva zuhantak a hajóra, — mel
lettünk kísértetiesen fehérlett a sziklazátony, messze előttünk pedig 
a karthágói fok világítótornya mutatta az öblöt, melybe bemenni 
nem bírtunk. A hajó alig öt kilométert haladt óránkint, kevesebbet, 
mint egy gyalogos ember. És mégis, halálos makacssággal ebbe az 



46 AZ AFRIKAI PARTOKON. 

irányba kellett mennünk, mert ha elhajlunk, visszaver a vihar Pan-
telleria szigetére, az olasz fegyenczgyarmatra, oda pedig semmi kedvünk 
nem volt eljutni. Azért hát előre! A gépházból folytonosan hallat
szott a vasrészek csilingelése, a födélzetén locsogott a beömlött víz, mi 
pedig a mellvéd vasoszlopait szorosan átkarolva, folyton a főárboczot 
néztük. A vassal borított hatalmas fenyőszál mint egy ördögmotolla 
hajladozott szünet nélkül jobbra-balra; őrült tánczát követte az 
egész hajó. 

— Harmincz fok! Harminczkét fok! Harminczöt fok! — számol
tuk hangosan az ingásokat. 

— A rakomány fölbomolva gurul ide-oda, negyvenöt foknál 
fölfordulunk! — szólt flegmatikusán a kadét. A parancsnok meg
hallotta, egy pillanatra felénk fordult és azt mondta: «Az bizony 
meglehet)). A fekete víztömeg pedig, a mi megint féloldalra dobta 
a hajót, igazat látszott neki adni. 

Hanem azért mégsem lett meg. A hajó nagy ügyesen lavírozott 
jobbra-balra, a míg az öblöt védő legszélső hegyfokhoz ért s akkor 
ennek oltalma alatt már mentve volt a hullámoktól. Hajnalban a 
tuniszi kikötőben álltunk; Sodich Dénes kommandáns behozta a 
hajóját. De ennek az éjszakának a képe mélyen belevésődött a lel
kembe ; sohasem éreztem jobban, hogy milyen végtelenül kicsiny az 
ember, mint azokban a pillanatokban, a mikor a tomboló tengeren 
az emberi ész minden remeke, nehéz vashajó, angol gőzgép, tapasz
talt kormányos mellett is készen álltam arra, hogy talán néhány 
perez múlva a végtelen Isten előtt fogok állani, hogy egy életről 
számoljak be. És mikor a nap fölkelt és legelső sugarainál megjelent 
a tuniszi nagy mecset fehér tornyán a müezzin, hogy messze hal
latszó hangon énekelje el reggeli imáját: 

— Alláhu akbár! Ashadu annd Iá iláha il Allah! — Isten a leg
magasztosabb! Bizonyítom, hogy nincs más úr Istenen kívül! — 
Akkor azt gondoltam magamban: Igazad van, testvér; mert ha sok 
mindenben tévedsz is, de azt a fölségesen örök igazságot jól hirde
ted, hogy: Nagy 0% Isten és senki más! 

JH%Hhfc 
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SjgggLÉRTÜK hát szerencsésen a «legsötétebb Afrika» partjait. El-
! | P ^ ^ | kezdődött a kiszállás. Szép taktusban hajtotta a két arab 
yS-t^í! evezőslegény a csónakot a part felé; egy kissé mozgott a ten
ger még itt a kikötőben is és vigyázniok kellett az evezősöknek. Horgo
nyaikon nyugtalankodó nagy hajókat kerültünk meg, vastag lánczok 
alatt bújtunk át, szembejövő dereglyéknek tértünk ki, végre a kikötő 
falába ütődött a csónak és egyetlen kiáltással ugrottunk belőle partra: 
Afrika! A parton őgyelgő becsületes muzulmán hnáncz mélységes meg
vetéssel tekintett reánk, örömünkben kiáltozó gyaurokra, mert hát mi 
különös van abban, hogy az ember Afrikában van? Hiszen ő is annak 
földjét tapossa már vagy ötven esztendeje és mégsem kiáltoz. De 
mikor minekünk olyan nagy dolog volt, hogy hánykolódó hajó 
helyett megint szilárd földet éreztünk a lábunk alatt és hozzá egy 
idegen, soha nem látott földrészét! Hamarosan otthagytuk tehát a 
vámot annak őreivel együtt és egyenes utat hirtelenében nem lelvén, 
zsákokon, hordókon, pihenő kecske- és embercsoportokon keresztül 
törtettünk kifelé a kikötőből, űzve, hajtva az izgatott kíváncsiságtól, 
hogy minél hamarabb, minél többet lássunk ebből az exotikus, 
nekünk annyira új világból. 

Sajnos, kezdetben nem sok újdonság kinálkozott. A villamos 
kocsi, a melyre fölszálltunk, nagyon is ismerős jármű volt, a falain 
diszelgő arab fölírás meg semmivel sem volt olvashatatlanabb, mint 
odahaza a Dunaparton futkározó sárga kocsiknak ugyancsak olvas
hatatlan szeczessziós föliratai. A turbános, fehérburnuszos arab kalauz 
volt az egyetlen újdonság, no meg az olcsóság, mert öt centiméért 
(nem egészen öt fillér) bevittek a város belsejébe, míg otthon tizen
két, húsz fillért fizettetnek ekkora útért a jámbor utassal. Az út két 
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oldalán két, három, négy és öt emeletes házak maradoztak el; ha 
az utczák sarkain a franczia fölírás mellett nem lett volna ott az 
arab is és nem poros pálmafák szegélyezték volna az aszfaltjárdát, 
azt lehetett volna hinni, hogy Marseilleben vagy Francziaországnak 
valamely más nagy kikötővárosában vagyunk. 

Hanem egy csapásra megváltozott a kép, a mint a villamos kocsi 
a végállomásra ért és az ó-város bástyakapuja előtt letett bennünket. 
Az Avenue de Francé végén, a Porté de Francé előtt álltunk. Igaz, 

A tunisi nagymecset. 

a téren még ott futottak a villamos sinek, a kapu fölött, az igaz, ott 
volt a büszke R. F. (République Francaise), de a mi azon belül volt, 
az már a hamisítatlan Afrika, a vágyva-várt kelet! Itt már bezzeg 
nincs villamos sin, nincs aszfaltos boulevard, hanem igenis vannak 
jófajta hegyes patakkővel kirakott keskeny kis utczák, a mikbe nem 
süt bele soha a nap, mert falódéi meg ponyva takarja az utczát, 
hogy kényelmesebben árulhasson benne a sok mindenféle kereskedő, 
a ki ott a falba vájt kis lyukakban a holmija mögött ül és árul dul-
császától meg banánától kezdve vizipipáig és lószerszámig mindenféle 
drága jó dolgot. Az árúik kirakva az utcza közepéig; rajtuk szállong a 
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temérdek sok légy, köröttük pedig tolong a még temérdekebb ember; 
ad, vesz, alkuszik, kiabál, hullámzik föl-alá, csak azt az egyet nem lehet 
megérteni, hogy hogyan férnek itt el? Mert az egész «utcza» mind
össze olyan széles, hogy ha az ember kiterjesztett karokkal megáll a 
közepén, hát eléri a két házfalat és két kövér embernek kínjába 
kerül, hogy el tudjon menni egymás mellett. De ez nem fog ki az 
arabs flegmán, mert ha még olyan szűk is az utcza és olyan sűrű 
benne az ember, hogy öten is préselődnek a két embernek szánt 
helyen, azért az emberséges Mehemed ibn Ali ben Juszuf el Belát, a 
szamárhajcsár, a legnagyobb lelki nyugalommal hajt bele a tömegbe 
és rendületlenül ki
áltozza : Balek, balek! 
(Térj ki!) 

Balek ám, de 
merre? kérdezzük a 
szamarat, meg a gaz
dáját, miközben hol 
egyikünket, hol má
sikunkat teremti ha
talmasan oldalba a 
szamár oldaláról le
lógó vizesputtony. 
Elő h á t g y o r s a n a A Bab-Souika-tér és a Sidi M'Hares mecset Tunisban. ' 
Baedekerrel, mit is 
mond az, merre lehetne ebből a kátyúból kijutni? Előszedtük a 
rikító vörös könyveket és ott a szűk utczán, egymás hátán tolongó 
emberek, kecskék és szamarak között próbáltuk kibetűzni, "hogy 
merre lehetne itt eljutni a bey palotájához. Hanem bizony nem 
igen tudtunk kiokosodni a magyarázatából; hiába, ide vezető kell. 
Javában tanakodtunk, hogy honnan szerezzünk egy megbízhatót, 
a mikor elénk áll egy szép szál magas ember és megszólít: Good 
day, messr's! What do You want to see? Hirtelenében nem tudtuk, 
hogyan jutunk a szerencséhez, hogy angoloknak nézzenek, hanem 
hamarosan kiderült az ok: egyikünk fején levő hatalmas fehér 
parafasisak volt az ok. Megmagyaráztuk az ismeretlennek, hogy kalap 
még nem teszi az embert és hogy nem vagyunk angolok, mire 

Sebők dr. : Öt világrészen keresztül. 4 
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azután arabbal kevert francziasággal adta elő, hogy ő hivatásos vezető 
és keresztény ember, bízzuk csak nyugodtan reá magunkat és meg
lássuk, hogy nem bánjuk meg. Kérdeztük egyről-másról és úgy talál
tuk, hogy valóban az, a minek mondja magát: megkeresztelkedett, 
arab volt a derék ember és erre rábíztuk magunkat. Be is mutat
kozott szépen, de bizony hamar elfelejtettük a hosszú nevét, csak 
annyit jegyeztünk meg, hogy Juszefnek, Józsefnek hívják. így hát 
Mossziő Juszefnek tituláltuk állandóan. 

— No hát már most előre honfiak, Mossziő Juszef, vezessen oda, 
a hol valami érdekes dolog van! 

— El is vezetem, Mesziő, mert lássák, nekem, mint tapasztalt 
vezetőnek az az elvem, hogy nem mutogatok hidakat, szobrokat meg 
kaszárnyákat, mert azt úgyis megtalálják az urak azokból a vörös 
könyvekből, a miket magukkal hordanak, hanem mutatok én olyas
mit, a mi abban nincs benn. Akarnak-e arab törvényszéki tárgya
lást látni? 

— Hogyne akarnánk! — lelkesedtünk mindnyájan. 
— Hát a beyt, a mint a palotájába jön? 
— Persze, hogy akarjuk, csak vezessen gyorsan oda! — zúg

tuk kórusban. 
— Csak lassan, Mesziő! — csitított ő — a bey nagy úr és nem 

kel föl ilyen korán, addig még sok mindent megnézhetünk és onnan 
sem késünk el. 

Mentünk hát utána. Mossziő Juszef mint egy második Winkelried 
fúrta magát keresztül a tömegen, mi pedig az így támadt résen 
utána. • Néhány perez alatt a «Bazár» kellő közepébe, a szűk, fedett 
utczák, sikátorok, átjáróházak valóságos útvesztőjébe jutottunk. Szinte 
rosszul-mondom : ((átjáróházak)), mert bizony azok sokszor csak átjáró
szobák voltak; udvarokon, bőrcserzőműhelyeken, szőnyegraktárakon, 
arabs kávéházakon keresztül vitt az utunk. Guggoló, varró, kalapáló, 
kávét szürcsölő emberek közt törtettünk át, mikor egyik utczából a 
másikba a rövidebb úton akartunk átjutni. Nálunk'ugyan senki sem 
tűrné, hogy ilyen módon átjárkáljanak a lakásán, ezek az emberek 
pedig a legnagyobb egykedvűséggel fogadták, mikor egy csomó vad
idegen ember betört a lakásuk vagy műhelyük egyik ajtaján és a 
másikon kiment, a gazda még csak fejét sem fordította felénk. Alig-



hanem azt gondolta magában: Allah úgy rendelte, hogy ezek a 
gyaurok épen erre vegyék az útjukat, hát minek szóljak én akkor 
ellene? Allah pedig nagy és hatalmas és ő tudja legjobban, hogy 
mit csinál. Ilyen módon rontottunk be egy kávéházba is, már a 
mennyire «ház»-nak lehet nevezni azt a néhány négyszögméternyi, 
gyékényekkel beta
kart helyet; négy-öt [." ' .' r '" " • * " " > • ' • ; \y~r ~"' "r '. ] 
arab hevert benne, ki ;' ' . •• * 
guggolva, ki meg a ; . •' ' . . ^ ^ ' 
földön fekve itta ká
véját, kettő sakko
zott. A gazda a sa
rokban guggolt, mel
lette egy szerecsen 
szolga törte a kávét 
egy nagy mozsár
ban, közbe egyhangú 
morgással biztatva 
magát. A kávé rotyo
gott az üstben, a 
vas mozsárban tom
pán hangzott a le
csapódó súly, a gyé
kényről, a vizipipák-
ból kék füstfelhők 
kanyarogtak föl, de 
nem szólt senki egy 
szót sem . . . A töké
letes nyugalom képe 
volt ez a kis hely. Annál hangosabb volt mellette az utcza. «Souk»-nak 
hívják ezeket a födött, hosszú, félhomályos járatokat, a melyek a 
Bazár közepe felé és abból kivezetnek. Órák hosszat el lehet bennük 
bolyongani és végignézni azt a sok holmit, a mi a két oldalukon ki 
van rakva; kecskehús, zöldség, gyümölcs, édesség, állatbőrök, selyem-' 
kendők, illatszerek, dohány, kirakott művű fegyverek. A nevezetesebb 
iparágaknak, a selyemszövőknek, illatszerkészítőknek, szabóknak 

;&££•*-" -/. 

Az öreg Ahmed, a teherhordó. 
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nyergeseknek külön utczáik vannak és azokban másféle bolt nincsen. 
Külön helye volt a rabszolgavásárnak is, de most már nincs ott 
semmi, a franczia uralom alatt nem virágozhatik ez a csúnya mes

terség, pedig valamikor sok szegény keresztény rabszolgát, hadifoglyot 
adtak el a tuniszi rabszolgavásárokon. A hol a kereskedelem közép
pontjának, a Bazárnak vége, ott azután tágasabb és szépen gon
dozott utczák következnek, megérződik rajtuk a franczia rendező kéz. 
Ezekben vannak a mecsetek; a festők mecsetje, a nagy mecset, az 
egyik sarkon egy kupolás épület, a beyek sírja. De ezek az utczák 
nagyúriasan csöndesek, kereskedés, kirakat nincsen bennük, — két
oldalt magas fehér falak, az utczára alig van egy-egy kis rácsos ablak, 
a többi befelé néz az udvarra. Átmegyünk az egyik főtéren, Bab-el-
Souikán; itt is folyik a vásár, a legsűrűbb a tömeg a tér közepén, a 
hol kigyótánczoltatók mutogatják a mesterségüket. Végre elérünk a 
Kasbah-hoz, a régi várhoz és e mellett van a bey palotája. 

Reggeli fél kilencz óra van; a mint mondják, a bey kilencz 
órakor fog érkezni, de a palota előtti tér már tömve van emberekkel. 
Egy turbános, piros .fezes, fehér burnuszos tömeg hullámzik föl-alá; 
szép tiszta a legtöbbje, látszik rajtuk, hogy uralkodójukat várják, a 
ki hetenkint egyszer, hétfőn jön be kastélyából, a közeli la Marsából, 



hogy államügyeket intézzen el és fontosabb perekben ítéletet mond
jon. Nem messze a rezidencziától van a törvényszék, ott is sok ember 
várja az igazát, de a kádi (biró) nem kezdheti el dolgát, az Ítélet
mondást, míg az uralkodó, kinek nevében az Ítélkezés megy, palotá
jába nem érkezett. Addig hát jár föl-alá az embertömeg; ki-kiválik 
belőle egy csillogó egyenruha, valamelyik főtiszté, amodább egy zöld 
turbán, a mi annyit jelent, hogy a gazdája már járt Mekkában és 
joga van ilyen megkülönböztetést viselni. Majd egy magas süveg 
emelkedik ki a tömegből; közelebbről megnézve: hajdísz, úgy a 
mint azt a tuniszi zsidó asszonyok hordják, a kiket erről a különös 
ékességükről már száz lépésnyire meg lehet ismerni. Arabok, berberek, 
spanyol zsidók, szudáni négerek jönnek egymásután a térre; mulat
ságos látvány egynémelyik koromfekete atyafi, a mint a testén min
denféle rikító szinű keleti ruhát, a csupasz lábain pedig elegáns 
európai czipőt visel. Meglátszik a lábtyűn, hogy a mödlingi vagy karls-
badi czipőgyárból került ide, hogy most fekete gazdájának ünnepi 
díszét képezze. 

Fy_"_„ •."T'"! /FT" •" "" Végre jön a bey. A tá
volban trombitaszó harsan 
föl, a tömeg csöndesen meg
mozdul, abba az irányba 
fordítja fejét, a honnan a 
nagyúrnak jönnie kell, a 
palota kapujában lassan 
sorakozik az őrség, arany-
paszomántos, szép barna 
legények; azután porfelhő 
támad és néhány perez 
múlva tizenkét, aranytól 
csillogó lovas vágtat elő, 
kivont görbe kardokkal, 
gyönyörű arabs paripákon, 
a miknek hosszúra hagyott 
farka a földet söpri. Ezek 
a fullajtárok. Megállnak, so
rakoznak és hátraszorítják 

Tunisi arab ünnepi öltözetben. 
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az előre törekvő népet; azután megint trombitaharsogás, s az üresre 
tisztított térségen vágtató lovasok között.hat pompás fekete mén 
röpíti elő a nehéz, üveges batárt. Benne az első miniszterrel, oldalán 
egy magas, erősen őszülő barna férfi, nehéz arany nyal himzett egyen
ruhában, a melle csupa gyémántos rendjel; megjött a nagyúr, a 
bey. — $\áhml Békesség! fut végig csöndes morajképen a tömegen, 
a mint minden ember mellén összetett karokkal mélyen meg
hajolva üdvözli az uralkodót. A palota kapujában pedig megperdül 
a dob, tiszteleg minden fegyver, a mint a fenség belép. Utána tódul 
sok száz ember íráscsomókkal, kérvényekkel, ezek mind ő eléje 
akarnak ma jutni. 

Most már megkezdődhetik az Ítélkezés is. A tömeg egy része 
a palotaudvarban marad, a többi pedig egy közeli mecsethez siet, 
annak tövében van a törvényszék. Kis zeg-zugos utczák vezetnek 
oda, a miknek az oldala a többi utczához hasonlóan csupa kis 
ablaktalan odu, bolt. Itt is árulnak valamit, ritka, értékes portékát: 
az igazságot. A törvényszékhez vezető utczák boltjai csupa ügyvédi 
irodák, kis, két-három lépés hosszú helyiségek, a melyeknek végén, 
mint a pók a hálója szögletében, ott guggol az ügyvéd. Előtte a 
nagy tintatartó, egy csomó papir és persze, a Korán. Ezek az ő mes
terségének az eszközei; így várja a jó szerencsét, a klienseket, a kik
nek valami eligazítani való dolguk akad a bíróságnál. Addig is, a 
míg üres a boltja, csöndesen szívja ő is meg a segédje is a vízipipát; 
nem kínálja a tudományát sem élőszóval, sem czégtáblával — minek 
az? Hiszen Alláhu akbár, Allah nagy és ő jól tudja, hogy a szegény 
törvénytudónak is élnie kell; ha ő úgy akarja, majd csak betéved 
hozzá legalább egy a sok igazságot kereső közül; ha pedig Allah 
nem akarja, úgy sem jön senki és akkor minek fáraszsza magát a 
kiabálással? Ül tehát és vár. Ezalatt a hivatalszolgák vánkosokat 
hoznak elő, a felek összegyülekeznek a bíróság boltozatos udvarán, 
a melyre kis gömbölyű tetőablakon át szóródik be a napfény; azután 
előjönnek lassankint a tanácsosok, végre maga a biró, a kádi. Alacsony 
termetű, szép ősz ember, nagy fehér szakálla majd a melléig ér, 
az oldaláról valami nagyszemű olvasóféle csüng le és jóindulatú 
bólintással fogadja a köszöntéseket. Vezetőnk figyelmeztetésére mi is 
tisztességtudóan köszöntjük, a mi szemmel láthatóan nagyon tetszett 
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neki, mert külön felénk fordulva, könnyed, de méltóságteljes főhaj
tással viszonozta üdvözlésünket. Rövidesen elvégezte a szertartásos 
mosakodást, azután vánkosokon guggoló tanácsosok, fürgepennájú 
íródeákok, tudós, pápaszemes ügyvédek és alázatosan várakozó ügyes
bajos felek között megkezdődött az igazságszolgáltatás Allah és a 
próféta nevében, akárcsak ezer esztendővel ezelőtt a Tigris partján, 
Harun-al-Rasid, a nagy és igazságos kalifa idejében... 

Nos, ez volna nagyjából Tunis képe ma. Hanem sok időnek 
kellett lefolynia és sok erőlködésnek kellett történnie, a míg ebből 
az északafrikai városból ilyen csendes hely lett, a melynek kikötőjébe 
hosszú csatornán keresztül békés kereskedelmi gőzösök járnak be, 
a melynek az utczáin villamos vasút fut és gyakorlóterein franczia 
katonaság parádézik. Valamikor, nem is olyan régen, rettegett kalóz
fészek volt ez a hely, a melynek lakosai a halálfejes lobogó alatt 
egészen Olaszországig elkalandoztak és szomszédaikkal, a vad algíri 
tengeri rablókkal együtt folyton veszélyeztették a Földközi-Tenger 
kereskedelmét. Sok keresztény rabszolga sínylődött ezen időkben 
azokban a sötét lyukakban, a melyeket most mint az egykori rab
szolga vásárok emlékeit mutogatnak; sok trinitárius szerzetes maradt 
itt, fogadalma szerint, váltságul valamely keresztény családapáért. 
V. Károly császár megpróbálta a kalózokat kiirtani; küzdelmeiből 
most is megvannak még egy czitadellának romjai a tengerből a 
városhoz vezető csatorna mentén; de a nagy távolság és sok háborúja 
miatt nem igen birt a rablókkal. A múlt század elején néhány 
amerikai vitorlást fosztottak ki a kalózok; az energikus yankee átvitor
lázott e miatt az egész Atlanti-Oczeánon és az akkor fiatal Egyesült 
Államok flottája végigbombázta a kalózvárost. Végre is a francziák 
csináltak itt véglegesen rendet vagy félszáz esztendő előtt, azóta 
persze az erősebb jogán egyre jobban magukhoz ragadják a tényleges 
hatalmat; a bey ma már csak árnyékkirály. 

De a lehanyatlott kalózállam korán, a középkoron túl is messze 
visszanyúlik ennek a földnek a története a keresztény ó-korba, sőt 
ezen is túl, a világtörténelem ó-korába. Hiszen csak néhány órányira 
kell kimenni a városon kívül és elmerengve állhat meg az utas, 
«mint Marius Karhago romjain» fgy egykor olyan hatalmas, most 
a feledésbe tűnt világhatalom pusztuló emlékei között. Hiszen a tenger 
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királynője, a büszke Karthágó, Hamilkar és Hannibál városa, állott 
egykor ezen a helyen, olyan félelmesen, olyan gazdagon, olyan paran-
csolón, hogy volt idő, tudjuk a történelemből, mikor a világ másik 
ura, Róma is megremegett ennek a királynőnek a haragjától. Egy a 
tengerbe benyúló földnyelven áll az utazó és akkor jobbja felől esik 
a Kóthon, a régi hadi kikötő, a melyben százával állottak a három 
és ötevezős gályák, innen parancsolt Didó városa a tengereknek! Ha 
dél felől borzolta a szél a Közép-Tenger hullámait, akkor duzzadó 
vitorlákkal röpültek ki innen a gályák Hispánia, Sardinia és Sicilia 
partjaira és hordták onnan haza a gazdagságot az anyavárosnak. 
Egyszer azután összetalálkozott a két nagyhatalom és ez a találkozás 
nem lehetett békességes. A római hajók vassal borított orra kere
kedett felül ez első alkalommal és a'karthágói hajók roncsait a győ
zelmes tengeri csata után Rómába hurczolták, hogy ott szószékeket 
díszítsenek velük. De alig húsz év múlva rettenetesen fizette vissza 
a vereséget a karthágói Hannibál; a Trasimenus tava és a Cannae 
melletti sikság sok-sok ezer rómainak vérét itta be engesztelő 
áldozatul. Hannibál ante portás! volt a rémkiáltás, a mi megreszket
tette Rómát, de mikor már el is múlt a veszély, nem volt ezentúl 
nagyobb gondja, mint hogy örökre megszabaduljon félelmes és gyűlölt 
versenytársától. Ceterum censeo Cartbaginem esse delendam! volt az 
idősebb Caío minden beszédének a vége a római szenátusban: Nem 
szabad nyugodni addig, a míg a gyűlölt városból csak egy kő is áll. 
És a mint beszélt, úgy is tett Róma — nem nyugodott addig, a míg 
az ifjabb Scipio véglegesen le nem rontotta Karthágót és sóval be 
nem vetette a helyét. Nincs is ma belőle semmi, csak a helye; egy
néhány pun sír és vízvezetékrom az, a mit az ásó arab szerszáma 
napfényre hoz, de még ezek a romok is hatalmasak. 

Ezeken épült föl azután a Carthago Nova, a rómaiak Carthagója; 
rom ma már ez is az ő fényes Aeskulap templomával és amphi-
theatrumával, de ezek beszélő romok. Hőstettekről beszélnek, nagyob
bakról még, mint Hannibálé és Scipióé, mert ezeket nem nagy had
vezérek, hanem gyönge nők vitték véghez. Szent Perpetua és Felicitas 
neve fűződik elválaszthatatlanul ezekhez a czirkusz-romokhoz. Az első, 
Vivia Perpetua, 22 éves római nemesnő volt, a mikor keresztény 
hite miatt kis gyermekével együtt börtönbe vetették. Kezdetben meg-
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borzadt a börtöntől és nagyon sokat szenvedett, különösen kis gyer
mekének sorsa bántotta őt De azután megerősödött lelke és mái-
palotának tekintette a börtönt, boldoggá tette az a tudat, hogy 
Krisztusért szenvedhet. Naplót vezetett a börtönben és maga írta le 
szenvedésének történetét csaknem végig. Ez a vég az amphitheatrum-
ban volt, a hová végre Felicitas-szal együtt bevezették a vadállatok 
elé. Énekelve lépett be Perpetua az arénába és csakhamar kibocsá
tották a párduczokat és a többi vadállatokat; emelt fővel várták be 

Körmenet szent Perpetua és Felicitas napján a carthagoi amphitheatrum 
romjai között. 

azokat a vértanúk és utolsó szavuk is sziklaszilárd hitüknek és el
pusztíthatatlan, örök reménységüknek hirdetője maradt; végre a 
gladiátorok kardja adta meg a kegyelemdöfést a halálra sebesültek
nek. Ünnepüket márczius 7-én üli az egyház; Karthágóban pedig ezen 
a napon évenkint ünnepélyes körmenetet tartanak az amphitheatrum 
romjai között. Ilyen virágokat hajtott az új, keresztény Karthágó. 
Ám, sajnos, nem sokáig virulhatott az ifjú kereszténység virágos 
kertje, melyet a mártírok vére öntözött és növesztett nagyra: már 
egy-két század múlva a vandálok kezeibe került Karthágó; ezek is 
keresztények voltak ugyan, de elszakadva a hit egységétől és annak 
középpontjától, a római egyháztól. Sajnosán bebizonyosodott megint 
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a régi igazság, hogy csak az a kereszténység életképes, a mely az 
Anyaszentegyház fejével közösségben él: ettől szakadt el Karthágó 
népe a vandálok uralma alatt és mi lett vele? Olyanná lett az ő 
egykor virágzó kereszténysége, mint a gyökerét vesztett virág; el
száradt, elfonnyadt és elég volt neki a puszták forró szelének egy 
égető lehellete, hogy pillanat alatt porrá hulljon szét. Az i^lam volt 
ez az égető, perzselő pusztai szél, a mely vad erőszakossággal söpörte 
végig Észak-Afrika partjait és az a kereszténység, a mely a czézári 
hatalommal tudott daczolni akkor, mikor katholikus volt: nem 
tudott ellenállni Mohammed arabjainak most, mikor Rómától el
szakadva tengődött... A régi, dicsőséges Karthágó, a mártirok 
városa elbukott, helyét az új város, Tunis foglalta el félholdas 
mecsetjeivel. 

Sok száz évig szunnyadt sírjában az egykor olyan nagy és szép 
afrikai egyház; sírját befútta a szomszéd puszták homokja, elnémult 
harangjai helyén a müezzin esti kiáltása szólt. Akkor, sok elmúlt 
szazad után egy ideális keresztény lovag, IX. Lajos király, a francziák 
szent Lajosa vállalkozott arra, hogy kiássa pusztai sírjából a szent 
keresztet és visszateszi régi helyére, a magasba: gyönyörű lovag
sereget vezetett Tunis alá, a mely a tengerről készült a várost meg
ostromolni és azt a keresztes vitézek számára elfoglalni. De a hős
lelkű király terve nem sikerült; a forró afrikai ég alatt dögvész 
ütött ki seregében és ő maga is Tunis kikötőjében lelte halálát 
1270-ben. Csatáit és megdicsőülését ábrázolják a ((fehér atyáb) 
múzeumának szent Lajos termeiben levő falfestmények. 

De a szent kereszt fénye azért mégsem tűnt le örökre ezen a 
fekete földrészen. Sőt épen napjainkban van egyre jobban növekedő
ben az a hatalmas áramlat, a mely a régi afrikai egyházat megint 
föl akarja támasztani és Krisztus keresztjét megint föl akarja tűzni 
ezekre a partokra, a melyekről egykor annyi dicsőséggel ragyogott 
alá. Egy apostoli férfiúnak, Lavigerie bíbornok, karthágói érseknek 
nevéhez fűződik mindaz, a mi itt az újabb időben történt. Az ő nagy 
szive fájdalmasan szorult össze, mikor elgondolta, hogy van a világ
nak öt része közül egy, a melyet a térképen feketének kell festeni, 
nemcsak azért, mert a lakóinak szine ez, nemcsak azért, mert jórésze 
még ismeretlen a művelt népek előtt, hanem főleg azért, mert lakói 



Lavigerie kardinális síremléke. 
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még legnagyobbrészt pogányok, lelkük a sötétség szolgája, testük 
pedig árúczikk, mint az oktalan baromé — rabszolgák! 

A rabszolgaság eltörlésének kivívását tűzte ki czéljául az apostol. 
Hogy ezt a fönséges czélját elérje, gyűjtéseket rendezett, a hitter
jesztés ügyét vitte előre, ennek szolgálatára egy férfi és egy női* 
szerzetet alapított, az úgynevezett ((fehér atyák» szerzetét, egy apostol 
buzgóságával járt-kelt, utazott, beszélt ezrek és ezrek előtt, sürgette 
a keresztény társadalmat és az európai hatalmakat, hogy ne tűrjék 
tovább az emberiségnek ezt a szégyenfoltját s hogy mennyi ered
ménynyel, azt síremléke, ez a beszélő emlék mondja el. A régi 
karthágói kikötő fölött, egy hegytetőn áll ma az ő egyik alkotása, 
a karthágói székesegyház; ragyogó fehérségében a tengerről is messze 
látható a hatalmas, mór-stilű épület, ennek egyik ive alatt alussza 
örök álmát a kardinális. Koporsója fölött fehér márványalakja van 
kifaragva; ahhoz emeli hálaadóan szemeit egy keresztény hitre tért 
néger nő, karján kis gyermekével, a másik oldalon pedig egy föl
szabadult rabszolga rázza le széttörött lánczát és másik kezével 
keresztet szorít melléhez. A rabszolgaság eltörlésének és Afrika kez
dődő megtérésének jelképei ezek és a mit mondanak, az igaz: a nagy 
mű már mozgásba hozta a lelkeket, már meg van kezdve és egyre 
hatalmasabb lépésekkel megy előre. Afrikának a tengerbe kiszögellő 
legszélső fokán, Cap Carthago-n ott van már a kereszt s be fogja 
egykor ragyogni fényével az egész, most még fekete földrészt is! 

-^fe 
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V Állaim Akbár! As-
hadu antid Iá iláha ill-
Alláh — ashadu amid 
Muhammedar ras^úlu-
lláh — heija-alá-ss^aláh 

"hája dlalfaláh — Alláhu 
akhar, Iá iláha ül-Allah! 

((Allah a legmagasz
tosabb ! Bizonyítom, 
hogy nincs Isten Al-

..• r" - ;, ' •, - lahon kívül; bizonyí-
"" ' •— ' ' '' ' ""J tom, hogy Mohamed az 

ő prófétája; jöjjetek imára, jöjjetek tiszteletére; Allah a legmagasz
tosabb, nincs Isten Allahon kívül!» 

Ezt a hosszúra elnyúló kiáltást hallatja az a fehér éneklő alak, 
a ki reggel, délben, este megjelenik a mecset tornyán. Az algiri 
Djama-Kebir és a kairouani Sidi Sahab tornyáról egyformán hangzik 
az — Allah a legmagasztosabb! Csakhogy a nagy kikötővárosban a 
göztülök bugása és a villamos vasút csengése felel reá a nyüzsgő 
kikötőből, emitt pedig, a sárkunyhókból összetapasztott sivatag 
széli arab városkában messzire elröpül a hang a kis agyagkupolák 
fölött és panaszosan sírva hal el a homokpusztán. 

Úgy hangzik az, mint egy haldokló kiáltása, vagy mint egy halotti 
ének. És valóban az is. 

Haldokló kiáltása egy beteg embernek, az izlamnak és halotti 
éneke az ő uralmának ezen a helyen. De nemcsak ezen a helyen; 
itt és mindenhol, az egész világon, a hol" nagy volt valamikor. 
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«Az izlam meghal?» kérdezi valaki. Hiszen még kétszáz millióan 
vannak; roppant nagy szám ez, óriási test ahhoz, hogy meg
haljon. És mégis meghal. Voltaképen már meg is halt. Nem úgy 
hal meg, mint a mezei hörcsög, a melyet fölkap az ölyv és szét
tépi, ahhoz túlságosan nagy és nem boldogulna vele az ölyv, de 
még a sas sem. Az orosz sas megpróbálta, nem sikerült neki. Föl 
akarta tenni az Aja Sofia tornyára a hármas keresztet és a félhold 
ott maradt. 

Az izlam nem így hal meg. Hanem úgy, mint a Jura-korszak 
nagy saurusai, ezek az állatóriások; mint a Brontosaurus, a melyet 
Wyomingban ástak ki, vagy mint a mammut, a mely Szibéria 
jégmezeibe fagyott bele. Ez az izlam sorsa: megkövesül, megfagy 
élve, azután kiharap a nagy testből egy darabot mindenki, a ki hoz
zája fér. 

Ne sajnáljuk és ne érzékenykedjünk fölötte. Ez a nemzetek sorsa: 
a melyik nem halad, az elmarad. A melyik szervezetben megakad a 
sejtek oszlása, a fejlődés, az élet az halálának indult. Az izlam 
müveit egyszer nagyot, ijesztően nagyot, a mikor összegyűjtötte a 
puszták elszórt, vad törzseit és kiterjeszkedett egy olyan mérhetetlen 
nagy térségen, mint az Atlanti-Oczeántól a Himalayáig és a Fülöp
szigetekig; a mikor a déli határa Zanzibar lett és észak felől egy 
Martell Károly, egy Hunyadi és Szobieszki kellettek hozzá, hogy 
megállítsák. Hanem attól a percztől kezdve, hogy Bécs és Buda alól 
visszafordult, megy föltartóztathatlanul egyre hátrafelé, egyre vissza — 
a sírig. Még élhet sok száz esztendőt, sok milliónak lelkében, de az 
az élet nem élet többé, csak halódás. Hatalmát nem féli többé senki, 
tudósaitól nem tanul ma már senki, megkövesült világnézete fölött 
átgázol a haladó kor; mecsetjei, világszép építészeti remekek, szét
hullanak és nem építi föl azokat többé senki. 

A prédának maradt nagy testen pedig megosztozik a királyi és 
nem királyi vad; elsőnek eljött a nagy ragadozó, a britt oroszlán, 
utána a franczia sas, utolsónak a talián — mit mondjak? — macska. 
Egyptomot elvitte az angol, Algirra, Tuniszra rátette kezét a franczia, 
Tripoliszba most fészkeli be magát az olasz. Néhány év még és a 
kalifa utódja, a szultán, az egész nagy afrikai földségen hivek nél
kül maradt. 
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Ezért hangzik 
olyan panaszosan 
a müezzin éneke! 
És én mégis neki
álltam magamban 
vigasztalni azt a 
kairouani mecset
tetőn síró müez-
zint: Ne búsulj jó 
molláh, látod, ez a 
világ sorja. Ha ki
nézel a pusztába, 
a melybe elviszi 
hangodat a szél, romokat találsz ottan, azok majd elmondják neked, 
hogy mekkorát fordulhat a világ. Idelenn, Susa alatt, a Szaharának 
épen a szélén, van egy hitvány falu, El-Djem, a régi római Thysdrus. 
Micsoda világhatalom volt a római, mikor Caesar kiszállott ezen 
a helyen, hogy a thapsusi ütközetben halálos csapást mérjen a már 
halott Pompeiusnak még élő pártjára, az uticai Catora és a töb
biekre ! Mekkora energiának kellett laknia abban a rómaiban, hogy 
ide, a sivatag szélére ezt az amphitheatrumot építse, . a melynek a 

A római szinház romjai Timgadban. 

A timgadi fórum Traján ivével. 
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nagyobb tengelye csak negyven lábbal rövidebb a római Colosseumé
nál. És hol van most a római — mondd, hol? 

A Szahara sakálja jár be éjszakánkint vonítani a romok közé. 
Vagy nézz tovább el a pusztába Tebessa és Timgad felé, a hol a 

dicsőséges tizenharmadik légió lakott, a melynek bátorsága jutalmául 
egy egész várost adott a császár. Ma az algériai Pompei ez, csakhogy 
ezt nem a vulkán hamuja, hanem a sivatag vörös homokja temette be. 
A mi künn maradt vagy a mit kiástak, csak annál szomorúbb látvány: 

A Forum és a Capitolium romjai Timgadban. 

Caracalla diadalíve alatt sovány kecskenyáj hűsöl és Jupiter Capito-
linus templomának gyönyörű oszlopain kóczos gyerekek kapaszkodnak. 

Látod már, emberséges müezzin, hogy elmúlik a világ? 
Elmúlt a római és elmúlik a tietek is. A rómainak ebbe az orszá

gába beleültetek ti, a ti helyeteket pedig elfoglalja a franczia. 
Mert az éneked igaz; ccAlláhu akbár» — Isten nagy — de az 

emberek kicsinyek és az ő országuk mulandó. 

* * * 
Kairouanban megláthajta az ember az üvöltő dervisek tánczát is. 

Szerencséjének kell lenni az embernek, hogy olyan napon állítson 
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be, a mi ünnepnap
juk nekik és a mikor 
nyilvánosan tánczol-
nak. Nekünk szeren
csénk volt és nem 
tudom, miféle ün
nepnapon állítottunk 
be. Az ünnep egy 
körmenettel kezdő
dött, a mely megke
rülte a Sidi Sah ab 
mecsetet, a hol Mo
hamednek ez a kísérője van eltemetve. Azután kimentek a falak 
köré és körül vitték a próféta zöld zászlóját. A vezetőnk figyelmezte
tett, hogy nemsokára meg fog kezdődni áz Aissouak önkínzó szek
tájának a táncza, tehát siettünk elfoglalni helyeinket. Hogy dervisek 
voltak-e vagy nem, azt nem tudom. Hanem akármik voltak a .tán-

Római mozaik Thvsdmsból. 

Caracalla íve Tebessában. 
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czolók, azt váltig állítom, hogy a koponyájukban agyvelő helyett 
kásának, a hátukban pedig gerincz helyett ruganyos aczéldrótoknak 
kellett lenniök, máskülönben nem értem, hogyan lehetett agyvelő-
rázkódás és hátgerinczficzamodás nélkül véghezvinni azt a műveletet, 
a mely következett. 

A gyékényekre leült tizenkét ember és elkezdett imádkozni. Az 
imádságuk kezdetben egyhangú mormogás volt, a mely egyre sebe
sebb és sebesebb lett, végre vijjogásba és egymást túlkiabáló dühös 
kiabálásba ment át. A torkok kiszáradtak, a szemek kidülledve forog
tak és a hangjuk nem volt többé emberi. De hát a mozdulataik! Az 
a mi kezdetben csöndes bólongatás és hajlongás volt, rövid idő 
múlva hihetetlenül gyors mozgássá vált; a fejük, a karjuk, az egész 
felsőtestük úgy járt, mint a motóla, egy percznyi pihenés nélkül. 
Jobbra-balra, előre-hátra vetették a fejüket, lóbálták a karjaikat, 
dobálták a testüket, egy rémületes hisztérikus rángás képét mutatta 
az egész, mintha megannyi nyavalyatörőset látott volna az ember 
maga előtt. A kiszáradt torkukból már csak egyes hangok törtek 
elő, mély, üvöltő torokhangok voltak ezek, a mikben nem volt többé 
emberi, a megkínzott állat felhördülése volt az. Végre, mikor már 
egészen végére jártak a túlcsigázott emberi erőnek, erejét kezdte 
veszíteni az autoszuggesztió, a melylyel magukat ebbe az őrült rán-
gásba belelovalták; izmaik elernyedtek, hangjuk elhalt, mozdulataik 
egyre lassabbak lettek; töredezett, fáradt, tompa morgás volt az utolsó 
akkord. 

Iparkodtunk menekülni a helyről. Épen elég volt mindenkinek. 
A nézőt is megviselte, az ember idegei tánczot jártak az ilyen látvány 
után. Odakünn azután egymásra néztünk, hogy, nos, ki mit szól 
hozzá? Végre valaki vállat rántott és azt mondta: 

— Hát, hogyha szegények azt hiszik, hogy ezzel valami jót 
művelnek, ám legyen nekik az ő hitük szerint. . De, hogy én száz 
forintért nem járnám végig ezt a kairouani csárdást, az is bizonyos 1 

J0& 
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E IJEDJEN meg senki a czímtől. Már régen nem tartozik Alger 
a rettegett nevek közé. Ma az észak-afrikai franczia gyarma
toknak a fővárosa és bátran lehet mondani, az egész észak

afrikai partnak a legszebb városa az. Jó kikötője, nagyszerű, látványosság
számba menő rakodópartja van, utczái négy-öt emeletes paloták között 
visznek el, botanikus-kertje messze földön hires és kávéházai előtt a 
kis asztalkák mellett az emberek csakúgy szürcsölik az édes likőröket, 
mint akármelyik párisi boulevardon. Hanem mindez csak három
negyed százada van így, mióta a francziák hosszú és nehéz küzdel
mek árán meghódították Algéria tartományt, a most hozzátartozó 
másik két tartománynyal, Oran-nal és Constantine-nal együtt, azelőtt 
valóságos átka volt ez a hely minden tengerjáró nemzetnek. 

Vissza kell mennünk egy kissé a történelembe. Ez a történelem 
a XV. és XVI. században borzasztó pusztításokról beszél, a melyeket 
a vörös félhold, meg a halálfejes lobogó alatt vitorlázó tengeri rab
lók követtek el Spanyol-, Franczia- és Olaszország, Sicilia és 
Sardinia partjain, meg a hozzátartozó vizeken. Békésen tette meg 
a hosszú utat az Atlanti-Oczeánon át valamelyik spanyol vitorlás, 
hogy az oczeánontúli gyarmatokból gazdagságot hozzon haza gazdá
jának, valamelyik cartagénai vagy barcelonai kereskedőnek. Örült 
az egész legénység, hogy a hosszú út után néhány nap múlva megint 
viszontláthatja szülőföldjét; de mikor befordult a Földközi-Tengerre 
és az afrikai partok magasságában járt, egyszerre csak egy fehér pont 
tűnt föl a látóhatár szélén, a mely perczről-perczre nagyobbra nőtt. 
A mint közelebb jött, kitűnt, hogy egy különös formájú hajó az, a 
mely összes vitorláit kifeszítve, nyílsebesen vágja a hullámokat. 
Rakománya alig lehet, máskülönben nem tudna ilyen sebesen járni, 
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szokatlanul keskeny és hegyes, és minden talpalatnyi helyén vitorla 
van kifeszítve, azért halad olyan hihetetlen gyorsasággal. Még egy-két 
óra és már egészen közel járt. A kapitány rosszat sejtve, aggodal
masan vizsgálgatta, hogy miféle nemzetiségű hajó lehet az, de még 
eddig semmi jelet vagy zászlót nem fedezhetett föl rajta. Meg kellett 
elégednie azzal, hogy ő is fölrakatta összes vásznát és fokozott gyor
sasággal sietett a biztos hazai kikötő felé. Ám a jövevény egyre 
közelebb ért. Mikor már ágyúlövésnyi közelségben volt, akkor egy
szerre csak felröpült a főárbóczára egy vérvörös zászló és ugyanebben 
a pillanatban egy fehér füstfelleg vált el a hajó orráról. A következő 
félperczben dördülés hallatszott és ágyúteke • tánczoít át a hullámok 
fölött, magasra csapva föl a vizet ott, a hol belevágódott. Most már 
nem volt semmi kétség: a szegény kereskedőhajót halálos balsorsa 
kalózzal hozta össze. Ez volt az első ágyúlövés, a mely parancsolva 
dörögte át: Állj meg! Még nagy volt a távolság ahhoz, hogy a golyó 
kárt tehessen, de a menekülés már lehetetlen volt, a kalóz gyors 
hajójával és vitorláival senki sem vehette föl a versenyt. 

Ám azért a kapitány nem gondolt megadásra. Mégegyszer meg
próbálta a lehetetlent, fokozta hajójának sebességét, a mennyire csak 
lehetett, közben pedig berendezkedett a harczra. Fölnyitották a fegy
vertárat— a régi jó időkben minden hajónak bekellett rendezkednie 
erre az eshetőségre- is — lőporos hordókat gurítottak elő, helyükre 
igazították az ágyúkat, a legénységet fegyverrel látták el, nagy vizes
kádakat állítottak a födélzetre, hogy gyorsan elfojthassák a keletkező 
tüzet és hamarosan elsánczolták magukat. Kötélcsomagok, zsákok, 
mellvédek mögé vonult a legénység; jól tudta, hogy nemsokára a 
kalózok golyóinak zápora fog körülötte csapkodni. És az ellenség 
nem is késett. A mint látta, hogy az üldözött nem adja meg magát, 
elküldte második, harmadik, tizedik golyóját és a nehéz tizenkét-
fontosak most már nem hulltak a tengerbe, hanem elérték a hajót, 
nagy lyukakat vágva a vitorlákban vagy a hajófalban. Most már jól ki 
lehetett venni az ellenséget; a födélzet sötétlett a kiáltozó, vad fekete 
alakoktól: algiri kalózhajó volt! Az üldözöttek jól tudták, hogy ezek
nél nincsen számukra kegyelem; akár megadják magukat, akár küz
delemben esnek foglyul, sorsuk egy: valamennyien odakerülnek az 
algiri rabszolgapiaczra. Tehát inkább harcz; senki sem akar pogány 
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rabságba kerülni, inkább meghal, de drágán adja el életét! A két leg
nagyobb ágyút kartácsra töltötték, azután odairányozták, a hol leg
jobban nyüzsgött a fekete népség. Két hatalmas dördülés, egynéhány 
perczig fehér füst takarta mind a két hajót, azután dühös ordítozás 
hallatszott át; a kartács véres utczát vágott a rablók sűrű csoport
jában. De azért még mindig .maradt belőlük annyi, hogy jutott egy 
matrózra tíz is. Ezek most abban mesterkedtek, hogy oldalt kapják 
a spanyol hajót és mikor egyvonalban voltak vele, egyszerre sütötték 

Alger. 

reá összes ágyúikat. A tüzes tekék borzasztó munkát végeztek a 
födélzetén: a vitorlák rongyokra hasogatva, az árboczok szétlőve for
gácsokká, a nagy árbocz ledőlt és a mi legborzasztóbb, meggyúj
tották a hajót. Sok jó legény vértócsában, megcsonkulva hörgött a 
födélzetén; az életben levőknek megháromszorozódott a dolguk: 
a sebesülteket kellett biztos helyre vinni, a tüzet eloltani és tovább 
védeni a hajót. A spanyol jó tengeri harczos volt és nem hagyta 
magát könnyen; a kis kereskedőgálya is órákig elverekedett a kalózzal. 
A halálra sebesültek Istennek ajánlották lelküket, ha nem volt pap 
a hajón, akkor — ez tényleg megtörtént: egymásnak gyóntak meg 
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és utolsó szavukkal is arra kérték bajtársaikat, hogy bosszulják meg 
halálukat a pogányon. 

De a rablók órája már elérkezett. A két hajó egészen közel volt 
egymáshoz és mellvédek, fafalak mögül apró fegyverből, muskétákból 
folyt a harcz, a mikor a kalózok elérkezettnek találták a pillanatot, 
hogy összecsáklyázzák a két hajót. Hosszú kapócsáklyákkal maguk
hoz rántották a prédát, lebocsátották a hidat és a következő perczben 
tíz-húsz-ötven vadul ordítozó, lőporfüstös fekete alak ugrált át a 
fedélzetre. Elsőnek egy óriás, a reiss (kapitány), azután a többi, mintha 
a pokol ördögei dűltek volna rá a szerencsétlen áldozatra. Most már 
azután rövid volt a harcz; árboczroncsok, hirtelen barrikádok mögül 
pisztolylyal, késsel, baltával még egypár perczig védték magukat az \ 
emberek, azután le volt gyűrve a hajónép és az utolsó védő is meg
kötözve hevert a födélzetén. A kalózok elfoglalták a hajót. Megtör
tént, hogy a kapitány ebben a perczben magára csapta a lőporos 
kamra ajtaját, lesietett s utolsó töltését a puskaporos hordóba lőtte 
bele; a következő pillanatban azután egy pokoli tűzoszlopban szakadt 
darabokra a két összecsáklyázott hajó, győző és legyőzött. Ha már 
nem volt reá ideje, ő is társai sorsára jutott; vagy hősi halált halt, 
vagy a rabszolgavásárra került a többivel együtt. 

Sok kereskedőhajó pusztult el ilyen módon a kalózok kezeitől, 
a kik utóbb nem elégedtek meg a tengeri zsákmánynyal, hanem a 
partokra is rávetették magukat. Végigpusztították a keresztény orszá
gok földközi partjait és sok ezer embert hurczoltak el magukkal. 

Katholikus Ferdinánd spanyol király végre megsokallotta a 
piráták garázdálkodását és egy kis sereget küldött ellenük, a mely 
1505-ben elfoglalta Mers-el-Kébirt. Négy évvel később a hires Ximenés 
kardinális! vezetett tizenötezer embert Oran alá és el is foglalta ezt 
a fontos helyet. A következő évben Algir is megadta magát; a 
spanyolok egy erősséget emeltek a kikötő előtti szigetek egyikére, 
ágyúikat a városra szögezték és vezetőjük, Navarrai Péter kijelen
tette, hogy engedelme nélkül egy hajó sem hagyhatja el a kikötőt. 
Algir arab főnöke, Selim-ben-Teumi, hat évig tűrte ezt, azután segít
ségül hívta korának egy leghirhedtebb kalózkapitányát, Baha-Aroudjot, 
a kit ezen idők krónikái Barbarossa, Vörösszakáll név alatt emle
getnek. 
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Barbarossa eljött és ötszáz lépésre a spanyol erősségtől egy 
ágyútelepet állított föl, a mely egy álló hónapig bombázta a czita-
dellát a nélkül, hogy le birta volna rontani. A kalóz azonban nem 
jött zavarba; ha a spanyolokat nem is tudta elűzni, elfogta magát 
azt, a ki őt behívta, 
Ben-Teumit és megfoj
tatta ót. Innen kezdve 
Algir a szó legszoro
sabb értelmében kalóz
állammá alakult át. Bar
barossa ugyan nemso
káraelesett a spanyolok 
elleni küzdelemben, de 
janicsárjai folytatták a 
munkáját és a török 
szultán többé-kevésbbé 
névleges fönhatósága 
alatt egy sajátságos ka
tonai államot alapítot
tak. A katonaság volt 
minden; az választotta 
az uralkodó dey-X, de le 
is tette, vagy megölte, 
ha nem tetszett neki. 
A janicsárok a benn
szülött arab lakosság, 
nyakán ültek és a szom
széd -törzseket foszto
gatták, a reiss-ek pedig, 
a hajóhad kapitányai, 
Gibraltártól a görög szigetekig mindenfelé bekalandozták a Földközi-
Tengert és egy kereskedő jármű sem volt biztonságban tőlük. Végig
pusztították a partokat is és a XVII. század végén 30.000 keresztény 
rabszolga sínylődött fogságukban. 

Spanyol-, Franczia- és Angolország, valamint Sicilia többször 
megpróbáltak ennek a gyalázatos gazdálkodásnak véget vetni, de ered-

Rituális mosakodás Alger utczáin. 
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ménytelenül. A spanyolok többször nagy vereséget szenvedtek, 
1530-ban a kalózok elfoglalták a tengeri erődöt is és a bennlevő 
spanyolok hősi halált haltak. V. Károly meg akarta bőszülni őket és 
személyesen vezetett egy sereget Algir alá, de ő is hiába járt. Több 
szerencsével jártak később a francziák: 1665-ben a beauforti herczeg 
megsemmisítette az algiri hajóhadat, buszonhárom évvel később 
pedig d'Estrées marsall tízezer bombát vetett a városba és fölgyúj
totta azt. Hanem a kalózok hamar összeszedték magukat; egynéhány 
hónap múlva már új hajóhaduk volt és megint rabolták a partokat. 
A francziák türelme akkor fogyott el végleg, mikor 1827-ben Hussein 
dey elbizakodottságában a franczia konzulnak egy légycsapóval az 
arczába vágott és mikor hat hadihajó jelent meg a kikötőben, hogy 
kérdőre vonja őt rálövetett arra a hajóra, a melyiken a parlamenter 
fehér zászlaja lengett. 

Most már a megsértett nemzeti becsület nem engedte tovább a 
halogatást. 1830 május 25-én indult el Toulon kikötőjéből százegy 
hadihajó és hatvanötezer ember; június 19-én volt az első ütközet 
és július 4-én hajnalban az összes ágyúkból kezdték bombázni Algirt. 
A város nem birta huszonnégy óránál tovább a rettentő tüzelést és 
másnap megadta magát. Ezzel örökre vége lett a rettegett kalóz
államnak; a légberöpült czitadella romjai fölé fölvonták a franczia 
trikolórt és ma is ott van. Nem kell azonban gondolni, hogy a 
francziák ezzel egyszerre uraivá lettek az egész földnek; hosszú és 
véres küzdelmeikbe és egy fővezérnek, Damrémont tábornoknak 
halálába került, a míg hét évvel később az utolsó területet, a con-
stantinei beylicket is meg tudták hódítani. Ma azonban már a 
háromszinű zászló leng az egész parton, s a három egyesített tarto
mány főhelye Alger (Algir). , 

* * * 

Érdekes és szép város; mikor elhagytuk és elindultunk belőle 
Orari felé, egy különös rakományt kapott a hajónk. Vagy háromszáz 
marokkóit raktak be a födélközre, a kik mint mezei munkások, aratni 
voltak itt az algiri tartományban és most visszatérőben voltak hazá
jukba. Itt láttam először a marokkói kabyl és berber tipust, a mely 
erősen különbözik az arabtól. Hatalmas, erős alakok; sötét arczukból 
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két izzó szem idegenkedve néz a fehér emberre; féli, mert meg
tanulta félni, de lelkében még mindig megveti a frenk-et. Megfigyel
tem egyszer az egyik öreget, a mint kiváncsiságból benézett az ebéd
lőnk ablakán, hogy lássa, mit esznek a frenkek? Mert náluk minden 
fehér frenknek számít. Épen sonka és bor volt az asztalon. Piha! 
Mind a kettőt tiltja a próféta. Az öreg nagyot köpött és elfordult. 
Kezdetben nem volt egészen bátorságos érzés, mikor ez a sok hatal
mas fekete alak ellepte a fedélközt; önkéntelenül is arra gondolt az 

A 
* • & - • 

A beduin imája. 

ember, hát hogyha künn a tengeren, a kopár atlaszi partok mentén 
eszükbe jutna a derék legényeknek egy kis kalózosdit játszani és föl
melegíteni a régi jó időket. Bizony nem is kerülne olyan nagy fárad
ságukba háromszázuknak legyűrni azt a pár tuczat fehér embert és 
elfoglalni a hajót. Hanem azután hamar meggyőződtem, hogy távol 
áll tőlük mindenféle harczias szándék; a míg szép volt az idő, nap
hosszat feküdtek a napon, czigarettájukat szíva; itt-ott malmozott 
egy-egy pár. A mikor már nagyon megsütötte a nap az egyik oldalu
kat, átfordultak a másikra és azon hevertek a másik félnapon át 
Mikor pedig kissé haragosra vált a tenger, hát — Allah rendelte 
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így! — azt is békességgel fogadták; a melyikre rájött a baj, az 
mohámtnedán nyugalommal odament a korláthoz, megadta a tenger
nek, a mi a tengeré, azután a feje körül csavarta a burnuszát, lefeküdt 
a deszkára és aznap nem lehetett többé az arczát látni. Úgy feküdt 
ott, mint egy nagy fehér vászoncsomó, meg se mozdult többé. Csak 
esténkint voltak egy kissé hangosabban; a mint a sötétség beállt, 
egyszerre egy hosszúra nyúló mély torokhang szakította meg a nagy 
csendet, a jól ismert, panaszos, hosszú esti imakiáltás... A többi 
csendes, bugyborékoló mormogással felelt reá. Megható volt látni 
ezt a fehérruhás imádkozó tömeget; az alkonyat utolsó világossá
gánál az ő hitének szent helye, Mekka felé fordulva, mély meggyő
ződéssel mondotta egyhangú imáját. Olyan monoton volt az imája, 
mint a zenéje: ha békességes volt az idő, az esti ima után fölhang
zott a kecskebőr dob, a tam-tam, meg a nádfurulya hangja; mind a 
kettő olyan egyforma, olyan altató muzsika, hogy még a puszta 
mérges kígyóját, a viperát is lenyűgözi, lefegyverzi, hipnotizálja. Ott 
ringatódzik, félig öntudatlanul, a kígyóbűvölő lábainál. 

* * * 
Oran érdekes régi, félig franczia, félig spanyol város. Sokáig 

volt a spanyoloké, még mindig meglátszik rajta. Meredeken van 
építve a hegyoldalba, mégis villamos vasút 'jár az utczáin ; szédítő 
sebességgel rohan le a kocsi a hegyoldalon. Arab lakosa aránylag 
kevés, több a szudáni néger; azok kinn laknak a város végén, oda 
kell az embernek kimenni, ha arab temetőt vagy kígyóbűvölő körül 
csoportosuló tömeget akar látni. Utunk egy nevezetesebb marabu
nak, szentéletű bölcs férfiúnak sírja mellett visz el. Teteme fölött 
agyagkupolás kis fehér épület, körülötte varjú károg. Mellette vala
melyik franczia kis matrózkorcsmát nyitott és azt a szent férfiúról 
nevezte el «BuvetU au marabouy). A tér közepén nagy tömeg szo
rong, valamennyije előre hajlik, valami érdekes lehet-a csoport köze
pén. Kigyóbüvölők. Az európai ember is belefurakodik a tömegbe, 
hogy lásson; kissé furcsán hangzik, mikor az ember jóképű szudáni 
négernek szól oda: Excusez Monsieur! A megszólított felénk fordul, 
barátságos mosolyra húzza szét fekete ábrázatját, a fehér fogai meg
villannak, olyanok, mint az elefántcsont. Azután helyet enged. Valami. 
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különös érzés egy ilyen másszinü embertömegbe beleékelve állni; 
köröskörül koromfekete arczok, a melyek naiv, gyermekes kíváncsi
sággal fordulnak mind egy pontra, a hol a kör közepén két homoki 
vipera kanyarog a tam-tam egyhangú zenéje mellett. 

A kigyóbüvölő észreveszi e kínálkozó üzletet, hogy kíváncsi 
európaiak vannak a tömegben. Odaszól társának, abbahagyja a dob
verést, amaz a furuiyázást és mutatványába kezd. Farkuknál elkapja a 
kígyókat, belegyűri a zsákjába, azután nekiáll rázni a zsákot irgal-

Az orani néger városrész piaczán. 

matlanul. Persze a kigyó nem a legjobban érzi magát odabenn, 
dühös vonaglását, csapkodását észre lehet venni a rongyos szöveten 
át. De épen ezt akarja a gazdája, hogy az állatot fölingerelje; mikor 
már úgy találja, hogy az elég ingerült, akkor egyszerre szétteríti a 
kendőt és az állat éktelen dühvel ugrik ki belőle. A kör hirtelen 
megtágul, senkinek sincs kedve, hogy az ő lábain próbálja ki a 
kigyó a fogát. A gazdája azonban nagy ügyesen nyakoncsípi a föl
dühödt állatot és egy hosszú, tompa tűvel szétfeszíti az állkapcsát, 
azután mindenfelé forgatva, megmutatja. Azt akarja mutatni, hogy 
a kígyónak megvannak a méregfogai. Tényleg mindenki jól láthatja 
a két hátrafelé görbülő, horogformájú nagy méregfogat. 
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Feszülten vártuk, hogy mi lesz már most? Nos, a mi követ
kezett, az igazán idegborzongató látvány volt. A kígyóbűvölő ki
nyitotta a száját és miután azt is megmutatta, hogy nincs benne 

A kígyótánczoltatók körül. 

semmi elrejtve, hirtelen bekapta a kigyó fejét A kigyó persze meg
marta ott, a hol érte, a nyelvén. Egy perez múlva kivette az ocs
mány hüllőt a szájából és mikor megint kinyitotta azt, kétségbe
vonhatatlanul ott volt a nyelvén a kigyó méregfogainak helye a két 
kis vérző seb alakjában. Az ember kiköpködte a vért, azután megint 
a kígyóhoz fordult, a mely ekkorra, kiadván mérgét, már meglehető
sen lecsillapodott. Most kieresztették a párját is és megint elkezdő
dött a tam-tam ütemes zenéje. Kezdetben lassan, altatóan, azután 
fokozatosan gyorsabban, végre vad, ugráló ütemben pergett a kecske-
bőr-dob, élesen, gyorsan csörögtek hozzá a csengetyüi és bántó 
nyisszegéssel szólt bele a khaoszba a nádfurulya. A hogyan a zene 
egyre vadabb lett, úgy viselkedtek a kigyók is. Kezdetben lustán, 
álmosan csavarództak a földön, azután egyre gyorsabban mozgatták 
a fejüket jobbra-balra, végre éles sziszegéssel járták a hipnotizált 
bestiák őrült tánczát. A tánczoltatónak kidülledt szemei merev 
szuggesztióval tapadtak a két állatra, a melyek egészen az égő szem
pár uralma alatt állva, araszos ugrásokkal dobálták föl magukat 
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mérges sziszegésük éles fütyülésformán hasította át a földről; 
levegőt. 

Végre alábbhagyott a zene és a szerint csendesedtek a kigyók is. 
Mikor az egésznek vége volt, kifizettük a kígyós embernek az ő két 
frankját, hanem azután még egy órahosszat tartotta franczia kávéház 
terraszán a disputa, hogy hogyan nem hal bele az az ember a kigyó-
marásba? 

*** 

A kávéházban jeges limonádét vagy gazeuse-t adnak és a míg 
ezt szürcsölgeti az ember a hosszú szalmaszálon át, egyszerre csak 
azt érzi, hogy valaki megragadja a lábát és se, szó se beszéd, teljes 
erővel kezdi fényesíteni a poros czipőjét. Meglepetve néz le az ember 
az asztal alá és egy ökölnyi kis barna arab kölyket talál ott, a ki 
olyan konfidensül, olyan kedves szemtelenséggel mosolyog föl a 
czipő tulajdonosára, hogy lehetetlen őt elkergetni, még: ha nem is 
volna szükség reá. 
így azután napjában 
háromszor is hozzá
juthat az ember a fé
nyes czipőhöz, a mi 
mindannyiszor két-
három sou-t jelent. 
Nem kár érte; a kis 
üzletemberek olyan 
szép mosolylyal mu
tatják a fehér fogai
kat és olyan gracziőz 
mondják a ccMerci, 
Monsieur»-t,hogy iga
zán megérdemlik azt 
a kis pénzt. Ha pedig 
valaki elzavarja őket, 
akkor boszut állnak, 
mint tették egyik tár
sunkkal, a ki nem 

Útban az oázis felé. 
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engedte át lábait a műveletre és a kit azután e miatt két-három 
ilyen arab gamin a nyelvére vett. Nagy parafasisakja miatt angolnak 
nézték és sokáig hallatszott körülötte a csúfondáros Yes., yes, yes! 

Ragyogó fényes czipőink azonban nem voltak elegendők passzus
nak, mikor a nagy mecsetbe be akartunk lépni. Az ajtónálló tilta
kozva mutatott a tiltott lábbelire és vagy papucsot kellett reá húzni 
vagy levetni és ott hagyni a bejáratnál. így azután bejutottunk a 
mecset belsejébe. Ha valaki azt gondolja, hogy egy mecset belsejé
ben van valami látnivaló, nagyon fog csalódni. Nincsen ott semmi 
egy szószéken, egynéhány szép arabeszken meg a szines üvegablakokon 
beszűrődő napsugáron kívül. Itt-ott guggol oszlop tövében a szőnye
gen egy-egy imába merült mozlim; áhítattal morzsolja nagyszemű, 
olvasóját és ügyet sem vet a körülötte járkáló gyaurokra. Ugyanaz 
a nagyszerű nyugalom, a mit mindenütt lehel az Izlam, a mi jel
lemző vonása, de megölő betűje is . . . 

Annál hangosabb a kaszárnyák környéke. Sok régebb és újabb 
erőd védi Orant és szép új kaszárnyái vannak. Itt fekszik a 19. had
test egy része; gyalogosok, lovasság, tüzérség, spahik, franczia és arab 
katonaság vegyest. A piou-piouk piros nadrágját és a zuávok hosszan 
lelógó csimbókját gyakran lehet látni az utczákon; a híres (ridegen 
légiós-ból csak kevés van itt a parti városokban, azokat beljebb 
küldik a sivatag felé, a vadabb helyekre, úttörőknek. Ez az a híres 
légió, a melybe bevesznek boldogot-boldogtalant, csak szolgálatra 
alkalmas legyen és ne legyen franczia. Hogy mi volt azelőtt: gróf-e 
vagy utczaseprő, tisztességes ember vagy váltóhamisító, azt nem 
kutatják; a mint fölvette a Légió egyenruháját, meghalt.a társada
lomra és semmi egyéb többé, mint légionárius. Ha valakinek oka 
van menekülni az emberi társaságból, sehol olyan jól meg nem 
teheti azt, mint a «Légion des Étrangéres»-ban, itt ugyan hiába 
keresik, innen ki nem adják. Tele is van a légió kétes múltú exisz-
tencziákkal, idegen államok katonaszökevényeivel, másokat meg a 
kalandvágy hozott bele. Hanem a mint egyszer valaki megkötötte 
a szerződést, akkor azután nincsen többé mód, hogy kihúzza a lábát 
belőle; elküldik Tonkinba, Yün-nanba, az indokinai gyarmatokba 
kínai rablókkal verekedni, vagy lehozzák ide Algériába, de nem ám 
a tengerpartra, hanem le a marokkói határra. Avagy lekerül Ain-
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Sefrába, a mi egy oázis az El-Hamada pusztaság szélén; ott azután 
áshat sánczot és fekhetik benne naphosszat a forró napon, lesel
kedve a tuaregekre, azok meg ő reája. A fegyelem vasszigorú és a 
bánásmód nagyon kemény; ha szökni próbál, mielőtt a szerződése 
letelt, erőszakkal hozzák vissza és azután annál rosszabb sorsa van. 
Hej de sok kalandvágyó magyar fiú bánta már meg, hogy az idegen
légióba állt be és ki tudja, hánynak a csontjai fehérlenek ott a 
Szahara dünái között! A teveháton utazó arab hideg nyugalommal 
lépeget el az útmentén heverő fehér csontok mellett; eltemetett kara
vánoké, elpusztult légionáriusokéi azok, a kik a saját csontjaikkal 
kövezték ki ott egy ki tudja mikor eljövendő kultúra országútját! 

Elbúcsúztunk Orantól, a hol két napig állt a hajónk; a búcsú
zás perczeit még egy néger szénhordó tette mulatságossá, a ki mielőtt 
elment a hajóról, dicsekedve hozzánk szólt, hogy «ő is tud a mi 
nyelvünkön». 

— Magyarul? — és már nyúlkáltunk a zsebeinkben, hogy szi
varral jutalmazzuk az első négert, a ki valaha Árpád nyelvén beszélt. 
De ő lehűtötte a hazafias lelkesedést. 

•— Nem, hanem osztrákul. 
No, ez olyan czifra kijelentés volt, hogy érdemesnek találtuk 

kikérdezni a fekete nyelvtudóst, hogyan jut hozzá, hogy egy nem 
létező nyelven értsen? 

Hamar kiderült, hogy a töredékes francziáján kívül spanyolul 
tudott valamit a jámbor, és mert ezzel megértett egy-két szót a 
matrózaink olasz beszédéből, az Adria hajót pedig a közös lobogó 
után osztráknak tartotta, hát azért hizelgett magának, hogy «ó tud 
osztrákul)). 

A Diós! kiáltott a molo végén fürdő spanyol nép és útban 
voltunk Marokkó felé. 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 
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Gábrielé a főpinczér, szomorodott ábrázattal jött elénk. 
— Elveszett! — mondotta lehangoltan. 
— Kicsoda? 
— Ő! II gatto! 
A hajó macskája elveszett! Az a szép czirmos kandúr! 
— És hol esett a baj ? 
— Bizonyosan itt Oranban, mert azóta nem láttuk. Alighanem 

elment egerészni a raktárak közé és azután nem talált vissza, vagy 
lekésett az indulásról. Pedig már két esztendeje volt a hajón! 

Hát ez bizony baj, mert a hajó macskája fontos személyiség. 
Olyan fontos, hogy szerepel a hajólistán a kimutatásban. Magam 
láttam, a mikor a ((személyzet)) végén, kapitány, hadnagyok, gépé
szek, matrózok, fűtők nevei után oda volt írva: ((Un gatto». Egy 
macska. És az elsülyedt ((Henry Behieft» egy matrózától hallottam, 
hogy mikor már mindnyájan a mentőcsónakokbán voltak, akkor a 
kapitány, a kit a tengerészregula köt utolsónak hagyni el a sülyedő 
hajót, észrevette a macskát és visszafutott érte. 

De hát miért ilyen fontos személyiség a hajón a macska? 
Felelet: A patkányok miatt. 
Ha szép napos időben a kikötőben áll a hajó és már néhány 

órája nem dolgoznak a riasztóan zörgő daruk, akkor, nagy csendben, 
tessék odamenni a nyitott raktárajtókhoz és lenézni a stivába. Egy 
egész patkányállamot láthat odalenn az ember. Kicsiny és nagy ott 
nyüzsög a raktár alján, élvezi a napvilágot, a melyhez ritkán jut 
hozzá. Ha dobogó matrózléptek közelednek vagy pláne a főnökük, 
il gatto tűnik föl a láthatáron, akkor menekülnek a biztos rejtekbe, 
a ládák és csomagok közé. Az az ő birodalmuk. Azokat kezdik ki 
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és rágják, már a szerint, hogy mi van bennük. Hanem nem igen 
válogatósak; szövet, bőr, élelmiszerek, mind megtapasztalják az éles 
fogaikat, hacsak hozzáférhetnek. A biztosító-társaság persze megfizeti 
a patkánykárt is, de megkívánja, hogy a csapdákon kívül macska is 
legyen a hajón, hogy a kár így is kisebb legyen. Ezért volt hát olyan 
nagy esemény a macska elveszése, határozatba is ment, hogy a leg
közelebbi kikötőben fognak egyet. 

A legközelebbi megállóhelyünk Melitta volt. Ez egy kis spanyol 
erősség, presidio a kis Atlasz mentén, marokkói kabyl-törzsek közé 
ékelve. Napsütötte, kopár, unalmas fészek, a hol nagyon egyhangú 
lehet annak a kevés lakosságnak meg az ideszorult helyőrségnek az 
élete. Mindenfelé a sivó homok veszi őket körül, azontúl pedig fél
vad törzsek következnek, úgy, hogy nem tanácsos a városkától messze 
eltávozni. A várost mély árok és kőfal védi, rendes kikötője nincsen, 
messze a parttól vet horgonyt a hajó. Marokkói utasainknak jó részét 
itt szállítottuk partra, a kik innen azután a karavánúton gyalog 
mentek a hazájukba. A tenger meglehetősen hullámzott és a ki
szállás nem mehetett egészen simán; nagy dereglyék állottak oda 
a hajólépcsők alá és mikor a hullám egyforma magasságra emelte 
azokat a lépcsővel, akkor két-két marokkói ugrott át. Némelyik 
megijedt a távolságtól és nem mert ugrani; az ilyent azután gyön
géd matrózkacsók segítették le. Végre is szerencsésen átért vala
mennyi, csak egynek az iszákja esett a tengerbe, de ezt is kiha
lászták. 

Ott álltunk annak a szűk tengerszorosnak a bejáratánál, a 
mely Európa és Afrika Földközi-tengerét a nagy világtengerrel 
összeköti. Sejtjük, hogy nem volt itt mindig víz; hogy volt korszak 
a Föld alakulásában, mikor a két kontinenst ezen a helyen szárazföld 
kötötte össze, ma is feltűnően sekély ezen a helyen a tenger. Az 
észak afrikai elefánt a pleisztoczénban át járkált a mai Spanyolországba 
és ma is Gibraltár az egyetlen hely Európában, a hol még vadon 
élő majmok vannak. Sőt erősen tartja magát a hit, hogy nem
csak Afrika és Európa függtek össze ezen a helyen, hanem, hogy itt 
volt az átjárás arra a mesés földrészre, melyet a régiek Atlan
tisznak neveztek. A hagyomány szerint csak keskeny víz választotta 

6* 
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Gibraltár sziklája. 

el itt Afrikát ettől a csodás világrésztől, a mely utóbb elsülyedt és 
csak roncsai maradtak a tenger szine fölött a Kanári-, Madeira-
és azóri szigetek alakjában. Ugyanekkor sülyedt le a szárazföld 
itt a két kontinens között is és a helyére tóduló tenger meg
alkotta a mai gibraltári szorost, a népek közlekedésének ezt a 
nagy' országútját. A görögök Herkules oszlopm'-nak nevezték el a 
helyet. 

A szoros bejáratát egy magányos szikla őrzi, Gibraltár sziklája. 
Hirtelen, minden átmenet nélkül emelkedik ki a környező síkságból 
több mint négyszáz méter magasra, azután meredeken hull alá a 
tengerbe. A kié ez a szirt, azé a szoros, attól függ, hogy béké
ben és háborúban milyen hajók mehetnek át az egyik tengerből 
a másikba. Kié lenne tehát másé, mint az angoloké? Mindenféle 
geográfia és jog szerint ugyan Spanyolországhoz tartoznék, hanem 
az angol minden földrajz és jog ellenére beleült ebbe a szikla
fészekbe akkor, mikor még mások nem sokat törődtek vele és meg
erősítette magát benne. Mikor azután észrevették a hely jelentő
ségét és ki. akarták ostromolni belőle a betolakodót, akkor már 
későn volt. Gibraltár eddig minden ostromot győzelmesen vert 
vissza és maradt az angolok kezében, a mi volt: a Földközi-tenger 
kulcsa. 

Hogy az angolok ezt a kulcsot erősen tartják a markukban, az 
-meglátszik az első pillanatra. A hegy oldalai tele vannak födött 
battériákkal, a tengerparti kazamaták réseiből is mindenünnen ágyú-
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torkok ásítanak ki, a hegy tetején pedig messzelátóval ki lehet venni 
néhány partvédő óriást, a mikből egy-egy lövés 3—4000 frankba 
kerül. Legföljebb százszor lehet lőni egy ilyenből, azután megreped, 
de ha jól talált, egy lövése is elegendő a pánczélos hajónak. Idegen 
ember nem láthatja ezeket; angol alattvalónak kell lenni, hogy 
valaki engedélyt kapjon odáig fölmenni. így hát megelégedtünk 
azzal, hogy a város utczáit jártuk be, volt itt is elég látnivaló. 
Angol katonák, spanyol gallego-k (vízhordók), az afrikai oldalról 
átjött mórok és spanyol zsidók tolongtak az utczákon; árultak 
gyümölcsöt, édes malagai szőlőt, fekete spanyol dohányt, selymet és 
más mindenfélét. Bennünket az a kis gőzös érdekelt, a mi innen 
átjár a marokkói oldalra, Tangerbe. Gebei ál Tarik (ccTarik sziklája») 
volt a neve, emlékeztetésül az arab vezérre, a ki alatt a mórok átjöt
tek Afrikából a pyraeneusi félszigetre, hogy a Xeres de la Frontéra 
melletti ütközetben tönkretegyék a gótok királyságát és hét év
századra befészkeljék magukat a félszigeten. 

A hajó 'elmegy Algeciras spanyol városka előtt és elhalad aRiff" 
hegység magas csúcsa, a felhőkbe törő Djébel Musa, Mózes hegye 
alatt. A távolból egy spanyol erősség látszik, Céuta, ez volna az afrikai 
parton gyönge riválisa Gibraltárnak. Azután megint a spanyol parton 
látszik Tarifa városa, végre a messzeségben fölvillognak a tangeri 
Kasbáb (erősség) fehér falai. A város félig a hegyoldalon fekszik, egy 

A gibraltári hadikikötő. A túlsó oldalon Algeciras spanyol városka. 
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öreg kapu vezet belé, a mi fölött vagy egy tuczat ócska ágyú könyököl 
ki a tengerre. 

A kikötő irgalmatlanul rossz és a kiszállás csónakokon történik. 
Alighogy megérkeztünk, egy csomó vezető rohant meg, egyik jobban 
kínálkozott, mint a másik. Hogy ő az Ahmed, ő az Ibrahim, ő beszél 
minden nyelvet, ismer mindent a városban, fogadjuk meg őt. Végre is 
egJ spanyolzsidó suhanczra esett a választás, ez látszott legértelmesebb-
nek valamennyi közül. Szép bibliai neve volt: Jakub ben Isak —Jákob 
Izsák fia. Bő kaftán volt rajta és a göndör pajeszei úgy lebegtek a 
szélben, mint a jelzőzászlók. Abban is igazat mondott, hogy minden 

nyelvet beszél;tény
leg beszélt vagy fél-
tuczatot, csak az 
volt a baj, hogy 
valamennyit egy
szerre. A mely mon
datot németül kez
dett, azt spanyolul 
fejezte be és a fran-
czia gyökhöz arab 
ragokat ragasztott. 
Hanem azért nagy-

Tanger kikötője. A kapu felett ócska ágyúűteg könyököl ki i ábó l m e g é r t e t t ü k 
a partra. , 

egymást. 
— No hát, Izsák fia, mondsza, van-e valami látnivaló ebben a 

ti várostokban ? Mert, hogy sqagolnivaló van benne, azt máris érzem. 
A pompás marokkói illat csakúgy dűlt ki a kapun és rögtön elő
kerültek a zsebkendők. 

— Oh igen, Seiior, sok mindenféle nevezetes látnivaló van itt. 
Először is itt van a dicsőséges szultán palotája, a Kasbah. 

— És a dicsőséges szultánt magát is lehet látni benne ? 
— Azt nem, Sir, mert ő most nincs itthon. Különben is Fezben 

szokott lenni, de most meg épen künn van a harcztéren, ott verekszik 
a fölkelő-vezérrel, Bu-Hamarával. 

— És ti, tangeriek, nem féltek, hogy a felkelők elfoglalják a 
várost ? 
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Jákob, Izsák fia, 
csodálkozva nézett 
reám. 

— Oh uram, mi 
közünk nekünk ah
hoz ? A szultáné a 
város, hát védel
mezze meg ő! 

Erre a nagy
szerű állambölcse
letre nem volt egye

bet mit felelni, mint hogy vezessen hát a Kasbah felé, hadd ismerked
jünk meg közelebbről ő serifi felsége rezidencziájával. Velünk jött 
egy más utas is. 

Az út a már jól ismert szűk utczákon vezetett át. Hogy az utczák 
szűkek lesznek és tolongás lesz rajtuk, azt előre tudhattuk; hogy a 
három embernek való helyen öten akarnak átmenni és akkor még 
közibük furakodik egy-két sovány kecske és egy vízhordó szamár, 
az nem volt újdonság. Itt a Keleten más fogalmaik vannak az embe
reknek a térről és a testek dimenziójáról Ez tehát nem lepett meg. 
Hanem a mire még sem voltunk elkészülve, az az a tangeri speczia-
litás, a mit máshol nem lehet föltalálni, a mit csak itt lehet élvezni 
a maga teljességében: az utánozhatatlan, elérhetetlen keleti bűz! 
Valóságos szagversenye, rapszódiája a bűznek. Ott terjeng a leve
gőben, áramlik ki 
a szeméthalmokból, 
a miken millió légy 
nyüzsög; diadal
menetét tartja az 
utczán és mikor 
összetalálkozik az 
elkényeztetett euró
paival, megragadja 
azt, belefészkeli ma
gát a szaglóidegeibe, 
a ruhájába, egész 

A Kasbah kapuja. 

A «kis Soko», Tanger egyik tere. 
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valóságába, úgy, hogy az ember már réges-régen elhagyta a várost 
és ez a rémületes szag még mindig kiséri, üldözi és követi árnyék 
gyanánt. 

Valami rettenetes illat! A new-yorki ghetto, a chicagói vágóhíd 
parfümösboltok ehhez képest. Egyetlenegy versenytársa van széles 
e világon, hanem azért messzire kell elmenni: az a kinai városok 
szaga. 

Az emberséges Jakub persze föl sem vette, mert ebben nőtt föl. 
azt szítta kicsi gyermekkora óta, mi azonban szörnyen iparkodtunk 
szabadulni tőle és kézzel-lábbal törtetve, dolgoztuk át magunkat a 
tömegen,, méltatlankodásra bírva á derék muzulmánokat, hogy ugyan 
minek, sietnek.". olyan, nagyon ezek a bolond, gyaurok,! mikor lassan 
menve is elérnének'oda, a .hová. akarnák? :"- .' 

Végre kiértünk a sikátorok útvesztőjéből. A város végén álltunk, 
a hol az európai konzulok villái kezdődnek. Előttünk egy kis lapály, 
egy karaván pihent rajta, a mi most érkezett az ország belsejéből, 
Fezből;..csöndesen kérődző tevék feküdtek a földön, körülöttük bur
nuszba . burkolt,'. marczona berberek forgolódtak. Némelyiknek ócska 
formájú hosszú puska volt a vállán. Bizalmatlanul nézegettünk át 
egymásra, hanem aggodalomra nem volt ok; egyrészt, mert ha arra 
kerülne a sor, öt jó bulldog-revolver kerülne elő a zsebekből, más
részt, mert itt a kikötőváros körül békességesek; az állapotok. Hanem 
az ország belsejébe nem tanácsos európainak behatolni, hiszen magát 
Tangert, a melyben szabad az európaiaknak megtelepedni, a belföld 
fanatikus lakosai, úgy nevezik: Tanger, a kutya. 

Vad kaktuszsövényes utakon kerültük meg azt a plateaut, a mi 
a város mögött elterül és így jutottunk föl arra az emelkedett helyre, 
ahol a Kasbah áll. Előttünk a tenger, immár nem a Földközi, hanem 
az Oczeán végtelen tükre! Jobbra a messzeségben.a spanyol partok 
halavány körvonalai látszanak: amodébb van Cap Trafalgar, Nelson 
admirális győzelmének és dicsőséges halálának színhelye. Alattunk 
pedig a város, a nagy mecset masszív tornyával; a benne folyó zsi
bongó élet zaja elhalva jut csak föl ide. 

A Kasbah nagy négyszögletes épület; benne van'a szultán háza 
és nem messze ettől a börtön. Erődformája van, hanem hogy'vala
mely európai flotta hajóágyúinak semeddig sem birna ellenállni, az 
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bizonyos. A szultán háza szép, hallottuk hirét, kerestük az őrt, aki 
kinyissa. 

— Öt pezeta fejenkint, a vezető ingyen—világosított föl Jakub. 
Az bizony elég drága, majdnem négy korona. Hanem hát hiába, a 
Keleten vagyunk és itt az a szó, melyet minden idegen mindjárt az 
első negyedórában megtanul, a baksis. Baksisért minden, a nélkül 
semmi. Letévén a garast, bejutottunk ő felsége belső termeibe. Szép 
stukkó- és mozaikmunkák. A legelső, a mi megragadta figyelmemet, 
ez volt; a második pedig: egy kimúlt fecske. Ott hevert a márványos 
udvar közepén, senki sem gondolt rá, hogy eltakarítsa. Megint eszembe 
jutott: ez a Kelet. Az igazi, a hamisítatlan Kelet. A szultán márványos 
palotája és az udvarán egy állathulla. Allah 
rendelte, hogy oda essék, minek elpiszkálni 
onnan? Majd elmossa az eső. 

De azért mégsem ez a tapasztalat volt 
az, a mi megérte az öt pezetát, hanem a 
trónfoglalásunk. Megtörtént az a különös 
dolog, hogy a míg Marokkó törvényes ura, 
Mulay Abdulel A%i%, lázadó'alattvalójával, 
Bu-Hamarával: verekedett valahol a belső 
részekben -a trón birtokáért, addig hitetlen „ ,, ., 

0 Marokkói lovas. 

gyaurok férkőztek be palotájába és ravasz 
fondorlattal elfoglalták atyáinak trónját! Tényleg sorra próbáltuk a 
nagyúr trónkerevetjét és konstatáltuk, hogy igen kényelmes ülés 
esik benne. Az őr későn jött ahhoz, hogy megakadályozza ezt a fel
ségsértő aktust és csak utólag tiltakozhatott ellene, de már akkor 
későn volt. A hiányosan értesült európai sajtó, sajnos, nem vett 
tudomást erről a szenzáeziós eseményről. 

A Kasbahban van még a puskapor-raktár, a felügyelő pasa és 
az őrség lakása és a börtön. Egyéb látványosság hiján minden idegen 
elmegy a börtönt megnézni, a mi persze baksist jelent a felügyelő
nek. A börtön két részből áll, az egyikben vannak a marokkóiak, a 
másik felében a zsidók. A két elemet nem csukják össze. Hogy melyik 
részében vannak a zsidók, azt rögtön meg lehet tudni: a szűk abla
kon egy kéz nyúlik ki és a börtönben font kosarat vagy egyéb apró
ságot kinál eladásra. Szóval még itt is üzletet csinál. A marokkói 
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börtön különben nem olyan kényelmes intézmény, mint európai 
kollégái; szállást, azt nyújt (persze, milyent!) hanem kosztot nem 
ád semminőt. A kinek van családja vagy rokonsága a városban, annak 
az hoz enni, a többit könyörülő lelkek táplálják; a kinek sem az egyik
ből, sem a másikból nem jut, az bátran meghalhat éhen. A foglyok 
közül többen kegyetlenül meg vannak csonkítva; a kéz levágása elég 
közönséges büntetés. Az ember utálattal hagyja el ezt a csúnya helyet. 

*** 
Mielőtt elhagynók ezt a félvad országot, emlékezzünk meg a 

földről és népéről egynehány szóval. 
A rómaiak már ismerték ezt a helyet és Mauritánia Tingitana 

volt a neve; egyike volt Róma eleségtárainak. A benszülöttek maguk 
El R'arb-nak (a Nyugat) vagy El Mag'rib-nak (a szélső Nyugat) neve
zik az országot. Mintegy nyolczmillió ember lakja, felerészben arab, 
felében berber. Az uralkodójuk ő serifi felsége a szultán, ezidőszerint 
Muley Abdul el Aziz, a ki rendesen Marrakéshben vagy Fezben lakik. 

A kormányformájuk igen egyszerű: a szultán uralkodik azokon, 
a kiket elér. A törzsek jórésze engedelmeskedik neki, más részük meg 
nem. A szultánnak egyik főgondja megakadályozni a hatalmasabb 
törzsek szövetkezését, mert akkor nem fogadnának neki többé szót 
és nem fizetnének adót. A meddig a kezében tartja, addig tisztessé
gesen megkoppasztja őket: a barátságos törzseket adó, az esetleg 
legyőzött törzseket pedig hadisarcz czimén. Ebben a műveletben a 
nagyvezér segédkezik neki és van egynehány miniszterféléje is. Ter
mészetesen a nagyvezir is azt tartja, hogy nyomtató lónak nem kötik 
be a száját és a forrásnál ülvén, iparkodik lehető gyorsan meggaz
dagodni. Ha azután meghal, akkor a szultán egyszerűen ráteszi az 
örökségre a kezét; azt már olyan természetes dolognak tartják itt, 
hogy a túlságosan hamar meggazdagodott miniszternek a szultán 
legyen az örököse, hiszen úgyis tőle lopta, a mije van. Ha nagyon 
sokáig váratna a halálával, akkor esetleg megsiettetik egy kissé. 

A nagyveziren, Si Mehedi el Menebhy-n kívül ezidőszerint Si 
Abdul Kerim-ben Suleiman, a szultán külügyminisztere a birodalom 
egyik főtámasza; az ő feladata úgy sakkozni az európai hatalmakkal, 
hogy egyiket a másikkal tartsa sakkban. A meddig ezt meg tudja 
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tenni, addig Marokkó a szultáné; amely napon a hatalmak meg
egyeznek vagy megosztoznak Marokkón, azon a napon letűnik az 
utolsó független mohamedán birodalom Afrika térképéről. 

Addig is, míg ez előbb-utóbb megtörténik, a Kalifa utódja, a 
fiatal szultán vigan éli életét szép palotáiban. Szép lovai vannak és 
nagy passziója a szilaj lovak megfékezése, ujabban pedig a fényképe
zés és a kerékpár. Mondják, hogy igen ügyes amatőr-fotográfus és 
fehér humuszában sokáig elbicziklizik palotája kertjében, nem kis 
megbotránkozására alattvalóinak, a kik sehogyan sem tudnak meg
barátkozni ezzel az újmódi jószággal. Van azonkívül egy sereg rab
szolgája, a mint hogy a rabszolgaság egyáltalában el van terjedve 

Marokkóban, de ez a fajta rabszolgaság épen 
nem mondható kegyetlennek. A rabszolgának 
körülbelül ugyanaz a helyzete, mint Európá
ban a cselédnek. Többnyire szudáni négerek 
kerülnek a vásárra; egy erős fiatal legényért 
500 frankot is elkérnek, öreget lehet kapni 
20 frankért is. 

Lehetne még beszélni a marokkói bírásko
dásról, a többé-kevésbbé toprongyos hadsereg
ről, de mindez már messze vezetne. A helyett 
inkább néhány sort' idézek itt egy európai 

kutatónak jegyzeteiből, a ki 1899-ben vállalkozott a nehéz és vesze
delmes föladatra, hogy az ország belsejét bejárja. 

((Marokkóban — írja — nincsenek utak; mire valók volnának? 
kérdik az ország lakosai. «Legföljebb arra volnának jók, hogy nya
kunkra hozzák az európaiakat.)) Nem is igen vannak mások, mint 
többé-kevésbbé siralmas állapotban lévő ösvények. Az utazás lóháton 
vagy öszvéren történik; az utazónak magával kell vinnie sátrát, élelmi
szereit és kísérőül egy katonát. Ez utóbbinak jelenléte jelenti a szul
tán szavatolását az utazó biztonságáért. Esténkint egy douar közelé
ben üt sátrat az utas és a tanya főnöke, a kaid gondoskodik, persze 
nem ingyen, az éjszakai őrizetről. Magától értetődik, hogy csak a 
szultánnak alávetett és neki engedelmeskedő törzsek területén lehet 
utazni; maga a szultán sem merészkedik akármilyen területre lépni. 

Ha egy keresztény az ország belsejének valamely városába ér-
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kezik, csak úgy kaphat szállást, ha hivatalosan be van jelentve a 
pasánál. Ez esetben egy üres házat jelölnek ki neki, vagy ha az nincs, 
hirtelenében kizavarnak valakit a házából és oda szállásolják be az 
ulast A mint egyszer ott van, őrizet alá veszik a házat és jelentése
ket tesznek a hatóságnak arról, hogy mi történik odabenn. Ha nincsen 
az utasnak hivatalos ajánlólevele, igen nagy kellemetlenségeknek van 
kitéve; arra szorul, hogy a zsidónegyedben kolduljon szállást vagy egy 
nyomorúságos karavanserailban húzza meg magát. 

A gibraltári szoros kijárata az Atlanti Oczeán felé a Tanger fölötti halmokról nézve. A halmok 
között a Fez felé vezető karaván út, a szoros másik oldalán pedig a spanyol part látszik Tarifa 

és Trafalgar között. 

A városok utczái népesek és piszkosak; az európai utas csak 
öszvéren járhat rajtuk. A házak börtönökhöz hasonlítanak, ablakaik 
befelé fordítvák és általában igen szegényes külsejűek. A lakosok kész
akarva iparkodnak szegényeknek feltűnni; van reá jó okuk, mert ha 
gazdagság hirébe kerül valaki, menten ki van téve a veszedelemnek, 
hogy megsarczolja — jó ha börtönbe nem veti — a kormányzó. 
Nagyobb kellemetlenséget nem lehetne okozni valakinek, mint a 
gazdagság hirébe keverni őt. 

A keresztény jövevény gyakran van kitéve inzultusoknak a váro
sokban, de ritkaság, hogy tettlegességre vetemednének vele szemben. 
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Ettől óvakodnak, mert jól tudják, hogy a mely törzs területén ez 
megtörténnék, az egész törzsnek érzékeny bírságot kellene fizetnie. 
Hanem attól már nincs megmentve az utas, hogy elég gyakran 
drága pénzért sem kaphatja meg azt, a mire szüksége van; egy csomó 
boszantást kell lenyelnie, a melyek ellen bajos reklamálni, mert arra 
végtére is nem lehet kényszeríteni az embereket, hogy szeretetre
méltók legyenek.)) 

íme egynehány vonás abból az országból, a mely a világ nagy 
nemzeteinek országútján, a gibraltári szoros közvetlen közelében a 
mai napig megtartotta függetlenségét és félvad állapotát. Hogy meddig 
tartja az egyiket is, a másikat is? Valószínűleg már nem sokáig. 
A tangeri müezzin hangját és a -Kasban ócska ágyúinak pukkanását 
elnyeli a Gibraltárból kiúszó fényes aczélvárak gőzsípjainak bugása 
és a vérvörös Sérif-lobögót be fogják vonni egy napon a máltai 
kereszt, a franczia trikolor meg a német sas előtt. 
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Megint a Cunard-Line nagy 
hajóján vagyunk. Már kijutottunk a 
szorosból; dagadó hullámaival siet 
elibénk a nagy Oczeán. Európából 
még egy kis szükés folt látszik, a 
portugál szent Vincze fok, azután 
elmosódik az is ; vén Európa, Isten 
veled, félesztendőre! 

Tíznapi út áll előttünk, a mely 
alatt nem fogunk egyebet látni 
mint eget és vizet. A Brémából meg 
Hamburgból átjáró gyorsgőzösök egy 
hét alatt teszik meg az utat, a liver
pooli gyorshajónak pláne csak hat 
nap kell, de innen Gibraltártól tíz 
nap az út. Hosszú idő; van rá érkezés 
bőven, hogy körülnézzünk egy kissé 
a hajón, hogyan él ennek az uszó-
városnak a lakossága ez alatt az 
idő alatt? 

Kezdjük a kabinok lakosainál. 
Az I. és II. osztályos itasok ter
mészetesen kabinokban vannak el
szállásolva, a melyeknek az ára nem 

egyforma. Az a drágább, a melyik fönn van a födélzetén, az első 
kézből kapja a friss levegőt és a lakóját nem zavarja a födélzetmosás; 
a kinek a kabinja alább van, az minden éjjel egy órakor abban 

Vén Európa, Isten veled ! 
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az élvezetben részesül, hogy az őr bejön a kajütjébe és becsukja 
a feje fölötti kis ablakot. Két-három óra hosszat zárva marad az 
ablak, a míg a födélzetet mossák és a nagy víztömeg a hajófalon 
lecsurog. Természetesen, zárt ablak mellett, a szűk kis helyen, a benne 
alvó három ember körül egy negyedóra alatt olyan pompás levegő 
fejlődik ki, a mely élénken emlékeztet Tangerre. A tüdő elszorul 
a nehéz, fojtó levegőtől, az alvó nehezen kapkod lélegzet után, végre — 
ha csak nincs medve-természettel megáldva — fölriad álmából és 
szidja azt a bolond regulát, a mely szerint minden éjjel egynehány 
tonna tengervizet kell végigzúdítani a födélzetén, akár piszkos az, 
akár nem. Már most tessék elképzelni a téli viharok idejét, a mikor 
a fölcsapó hullám dühösen csapkodja a hajó falát és az erősen bezárt 
ablak ki nem nyílik az egész tíz napon át. Micsoda ájer lehet az! 
Ez az éjszakarontás volt a legnagyobb bajunk; vannak azonban 
társaságok, például a Holland-America Line, az osztrák Lloyd, a melyek 
okosabb időben végzik a födélzetmosást és nem rontják el utasaik 
éjszakai nyugalmát. 

A kabin nem nagy, azért bútorzata sem sok, de épen megfelelő. 
Van benne két ágy, persze egymás fölött, és egy divány. A díványt 
az utoljára érkezettnek szokás odakínálni, miért nem jött hamarább? 
ennek ugyanis az a hátránya van, hogy, ha mozog a hajó, le lehet 
gurulni róla, az ágyakról ellenben nem, mert azokban, mint valami 
koporsóban, mélyen fekszik az ember. Csak a felső-ágygyal van az a 
kis kellemetlenség, hogy hajóingáskor akrobata-mutatványokat kell 
végeznie a tulajdonosának, a míg följut belé. Az ágyak mellett két 
mosdószekrény áll igen ügyes szerkezettel és a helynek nagy föl
használásával; egyik lapját lebocsátva, még Íróasztalt is lehet csi
nálni belőle. Persze minden meg van erősítve, mosdótál, vizesüveg, 
minden szorosan záródó tokokban; ha tánczol a hajó, még így is 
őrült csilingelést visz véghez minden üvegnemű. 

A kabinok — nagy hajón 150—200 — folyosókra nyílnak, a 
melyeken el lehet jutni a különböző társas helyiségekbe, a szalonba, 
a mely egyúttal ebédlő, a dohányzóba, az olvasóterembe. Ha valaki 
luxust akar látni, az nézze meg nagy hajóstársaságok, például a Nord-
deutscher Lloyd vagy a Pacific Mail hajóinak elsőosztályos beren
dezését; egy-egy vizén úszó fejedelmi palota valamennyi. Az igaz, 



96 AZ ATLANTI OCZEANON. 

hogy el is kérnek egy tizenhat napos útért — például San-Francisco és 
Yokohama között — ezer koronát. A második osztály helyiségei 
nincsenek akkora fényűzéssel berendezve, hanem azért igen tisztes
séges polgári kényelemmel el lehet lenni bennük; a szalonon kívül 
külön terem áll a hölgyek és külön dohányzó a férfiak rendelkezé
sére. Különben, ha szép az idő, kevés lakosa van a zárt helyiségek
nek; a kabinok és a hajó belseje naphosszat üres és mindenki künn 
van a födélzetén, a hol angol módra kényelembe helyezve magát, 
vagyis a lábát egyenlő magasságba hozva fejével, végig fekszik a 
hosszú karosszékeken és olvas vagy — alszik. 

Itt mindjárt meg lehet felelni arra a kérdésre is, a mi önkén
telenül tolul mindenki ajkára: De hát mit tudnak csinálni ilyen 
hosszú időn át olyan úton, a hol az egész idő alatt az égbolton és 
a tengeren kívül egyéb látnivaló nincsen, a hol egy viharmadár vagy 
egy a látóhatár szélén föltűnő hajó már nagyszerű látványosságszámba 
megy? Mivel foglalkozhatnak az emberek ott, a hol sem iskolába, 
sem hivatalba nem lehet menni, kirándulást nem lehet rendezni, 
újság és.színház nincsen és a hol már az első három napon elmond
hattak egymásnak minden elmondhatót? 

A felelet nagyon különböző lesz a hely a körülmények és a 
szerint, hogy milyen emberekről van szó. Mindenekelőtt meg kell 
jegyezni, hogy tíz napi tengeri út — és az Atlanti-Oczeánon való 
átkelés legfeljebb ennyi ideig tarthat — tengeri fogalmak szerint egy
általában nem sok; a sok ott kezdődik, ha valaki például Japánból, 
Kínából jön haza Európába. Az négy-öt hetes tengeri út,'az már 
valami. Csakhogy arról itt nem lehet még beszélni, mert az egészen 
különös viszonyok között, tropikus vidékeken át történik és ott még 
a hajón is egészen más az élet; arról majd ott lesz szó, ha oda érünk. 
Maradjunk hát egyelőre az Atlanti-Oczeánnál. Nos, itt először is az 
időjárástól függ a foglalkozás. Ha az.indulás rossz időben történik, 
a mikor — hogy egy német, franczia vagy angol kikötőből New-Yorkba 
induló hajót vegyünk példának — már a La Manche-csatornában 
félelmesen, háborog a tenger és tajtékzó dühhel ostromolja Wight 
szigetének sziklafokait, akkor bizony keserves lesz .a hajó utasainak 
sorsa. Már a vihar első jeleire lezárják és erősen lesrófolják az összes 
kabinablakokat; mindenki iparkodik megerősíteni, biztonságba hozni 
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minden mozgatható holmiját, hogy ne a vihar kellő közepén zuhog
jon majd egymásután a fejére kézitáska, esernyő, kalaptartó. A pin-
czérek bejönnek a kabinokba, a melyeknek ágyain már kékül-zöldül 
egyik-másik érzékenyebb utas és udvariasan megmagyarázzák bizonyos, 
mosdótál-formájú pléhedények rendeltetését, hogy «ha netalán szük
ség lenne», akkor 

— ...oda tessék, Sir, és ne a szőnyegre... 

A kezdődő vihar Wight szigetének sziklafokai körül. 

— Sem pedig az én fejemre! — teszi hozzá az alsó ágyban szorongó 
utas, a ki saját gyomrának lázongó állapotából mer következtetni a 
másikéra is. 

A hogy a hajó az eddystone'-i világító tornyot elhagyta, teljes 
erővel tör ki a vihar. A bátrabbak eddig kinn voltak a födélzetén 
és daczolva a folyton átcsapó hullámokkal, a szemükbe csapó, maró 
sósvízzel, onnan nézték az elemek harczát. most leküldik őket is. 
A leszerelt födélzetén most már csak viaszkosvászon zsákokba bújt 
matrózoknak van helyük, a kik csuklyájukat fejükre húzva, korlátba, 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 7 
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kötélbe kapaszkodva törtetnek át a nagyokat szökellő hajón egyik 
helyről a másikra, hogy a kapitány parancsait teljesítsék. Odalenn 
pedig keserves világ kezdődik. A kabinablakokra ráhúzták még a 
vasfedőt is, úgy hogy azon keresztül mint tompa ágyúzás hallatszik 
a fölkorbácsolt hullámok dörgése, a mint szabályos időközökben 
rohannak a hajó ellen. Néha egyikük teljes erejével ott törik meg 
épen a hajófalon; akkor, mintha óriási fal törökös ütése érte volna 
a hajót, irtózatos dördülés hallatszik, utána hihetetlen mélyet dűl a 
hajó és a következő perczben a padló megtelik fölborult útitáskák
kal, tartóikból kirepült holmikkal és ágyaikról legurult emberekkel, 
a kik torkukszakadtából kiáltanak segítség után; azt hiszik, hogy már 
el van veszve minden. Összes tengeri emlékeim között a legideg-
rázóbb egy-egy ilyen váratlanul nagy hullámütés hatása egy utasok
kal teli hajón: egy pokoli dördülés, utána pillanatnyi csend, azután 
a legkétségbeesettebb hangzavar. Üvegek törése, guruló tárgyak robaja, 
kétségbeesett kiáltások, hangos parancsszó, imádság, jajgatás, gyer
meksírás tölti be a levegőt. Közbe folyton csilingel a villamos csen-
getyű, tíz-húsz helyről egyszerre; az orvost hívják, más valaki jeget, 
konyakot kér, még olyan is,akad, a ki azért könyörög, hogy dobják 
a tengerbe, mert nem birja tovább. 

Az orvos az egyik helyről a másikra rohan, segíteni persze nem 
sokat segíthet, mert a tengeri betegség ellen nem lehet tenni, a 
kinek hajlandósága van reá, az keresztülmegy rajta orvos nélkül is, 
meg orvossal is. Főleg a női utasokat szörnyen leveszi lábukról a 
baj; arczuk ólomszinü, szemük üvegesen mered, gyomruk görcsösen 
háborog és végtére már epét hánynak. Ilyenkor rettenetes irigység 
tárgya az a kevés utas, a ki «seefest» és állja a tengert; ezek a 
dohányzó sarkaiban rágják kelletlenül a szivarjukat és gyászos alkalmi 
viczczeket faragva számítgatják, hogy mikor lesz vége ennek a gya
lázatos időnek, holnap-e vagy egy hét múlva? Mert eltarthat odáig 
is. Ebédhez csöngetnek; ijesztő látvány a máskor olyan zajos, most 
olyan üres ebédlő. Az asztalokon szűk íarekeszekbe préselve csörög
nek a tányérok; a pinczérek oszlopokba, székekbe kapaszkodva, az 
egyensúlyozás csodái közt szolgálják föl a nagy kínnal megfőzött 
ebédet. Hogy hányszor dűlt föl a lábas a konyhában és hányszor 
kotorták össze a tartalmát a földről, azt a szakács tudja. De akár jó 
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az étel, akár nem, úgy sem kell az most senkinek; az a néhány 
ember is, a ki kedvetlenül fölkullogott az ebédlőbe, iparkodik sza
badulni onnan minél előbb. Legfeljebb még azt kaphatta, hogy vala
melyik egyensúlyt veszített pinczér a nyakába borult az összes 
tálaival. 

Egészségesnek, betegnek a képzelhető legkellemetlenebb úti 
emlékei az ilyen viharban eltöltött napok. A ki nyáron indul útnak, 

Az eddystonei világítótorony viharban. 

annak nagyobb lehet a reménysége, hogy baj nélkül jut át az 
Oczeánon, hanem a ki télen vág neki a tengernek, annak tíz közül 
nyolcz eshetősége van, hogy ilyen lesz az útja. És mégis, majdnem 
ugyanaz a tömege az utasoknak vándorol az Oczeánon jó időben és 
rosszban; állandóan 20—25.000 ember van útban a két világrész 
között oda és vissza. Vad viharos téli napokon, a mikor dühösen csapja 
a havat az ablaktáblánkhoz a fergeteg és odalenn az utczán kalapok
kal és czímtáblákkal nyargal tova a szél, szánjunk egy rövidke 
gondolatot azoknak, a kik ebben az órában künn vannak az Oczeánon! 

7* 
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Egészen más a hajóélet képe szép nyári napon. A tenger sima, 
mint a tükör, csak az Oczeán nagy, mély fenékhullámai ringatják 
lágyan a hajót. Reggeli hét óra van és az első alakok most kezde
nek megjelenni a fedélzeten, a mely még nedves a szivattyúk 
éjszakai működésétől. ccGood morning! How did You sleep?» Jó 
reggelt, hogy aludt? hallatszik mindenfelé. Ki korán kel, aranyat lel; 
itt pedig jutalmul kávét kap a koránkelő. Nyolcz óráig ezt vagy teát 
szolgálnak föl az érte jelentkezőnek. A ki későbben kerül elő az 
alsó régiókból, az már elaludta ehhez való jogát. De azért neki sem 
kell kétségbeesnie, mert fél kilenczkor vagy kilenczkor már megint 
szól a breakfasthoz hivő csöngetyű, trombita vagy gong és ekkor 
találkozik össze voltaképen a társaság. Most a későnkelők is hozzá
jutnak a kávéjukhoz, de melléje kapnak még tojást, vajat, sült húst 
egy vagy kétfélét és még egynéhány apróságot, úgy hogy szárazföldi 
fogalmak szerint már itt jóllakhatnék egész napra az ember. A ten
geren azonban ez csak bevezetés. Intrádája az egész nap legfonto
sabb munkájának: az evésnek. Mert tényleg úgy van, hogy a ten
geren az emberek egyik főfoglalkozása az evés. Annyiszor és olyan 
különböző czimeken adnak erre a fontos életműködésre alkalmat, 
hogy az ember valósággal evőgéppé sülyed. Breakfast, tiífin, hindi, 
déjeuner mind külömböző czimei és alkalmai a táplálkozásnak és 
pedig ezeken kívül is van még egynehány kisebbféle, a különböző 
nemzetiségek és hajóstársaságok szokása szerint. A hollandi, az cacaó-
val tartja jól az utasát, az angol számolatlanul ád akármikor teát 
vagy délelőtt meleg húslevest és hozzá sandwichet, az olasz nem 
fukarkodik a feketekávéval. Mikor a reggelnek nagyobbik étkezésén 
szerencsésen átestek az emberek, akkor a lustább fajtája egyenesen 
beleveti magát a nagy karosszékbe és szivarjára gyújtva, kezdi lesni 
a — delet; a ki pedig megtartja a szárazföldi jó szokásait, az dolog
hoz fog, de előbb sétál egy félórát. Sétatér is van, a hosszú «prome-
nadedeck», a melyet így reggeli után ellepnek a sétálók. Ki párosával 
lassan halad rajta, ki kurta pipát szíva, egyedül száguldozza végig; 
más megint nekidől a korlátnak és órákhosszat nézi a tengert; lesi 
a czápát, delfint,.röpülő halat, vagy ő tudja mit. 

Most azután következik a délig való idő. A kinek még újdonság 
a tenger, annak a nagy kényelem és a tenger nagyszerű nyugalma 
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elcsavarja a fejét a semittevésre és a szó legszorosabb értelmében 
agyonüti az időt a legtökéletesebb semmivel Szent igaz, hogy sehol 
sem lehet úgy ellopni a napot, mint itt a hajón: fölkelés nagy 
későn, lassú öltözés, evés, utána «pihenés», azután egy kis regény, 
egy kis pletyka, megint evés az utána dukáló sziesztával, azután 
ozsonna, tengerbámulás, dinner és vége van a napnak. Tényleg, 
tuczatszám látni embereket, a kik egy heti út alatt nem végeznek egy 
órányi. jóravaló munkát, hanem eleszik, aluszszák, elpletykázzák és 

a kik ebben az órában künn vannak az Oczeánon! 

végigásítják az egész utat; természetesen unatkoznak, mint a kuvasz 
az augusztusi délutánon. Munkás ember nem hagyja magát elcsábít
tatni a tengernek lustaságra hívogató kényelmétől. 0 sem' marad 
érzéketlen azoknak a gyönyörű holdvilágos estéknek leírhatatlan 
szépségével szemben, a melyeket sehol nem lehet úgy élvezni, mint 
itt, az Oczeán végtelen síkján; bizony azok sok órát visznek el az 
olvasásra, tanulásra szánt időből. Hanem napközben ki kell ragadnia az 
embernek; magát a tétlenségre csalogató környezet rossz példájának 
hatása alól. Az amerikai ember a hajón vagy a vasúti kocsiban töl
tött időt-csak olyan munkaidőnek tekinti, mintha otthon ülne az 
irodájában, valahol a new-yorki Wall-Street huszadik emeletén, az 
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A legfelső födélzetén. 

mert Amerikában már alig volt 

üzleti könyvei és az 
írógépje előtt. A yan-
kee dolgozik a hajón 
is és igaza van. Time 
is money1 Az idő pénz 
és ez az aranyigazság 
áll, akárhol tölti az 
ember az időt. Én az 
Amerikáról és Japán
ról szóló könyveimet 
olvastam ki ezen idő 
alatt és volt okom 
ennek örülni később, 

időm hozzájuk jutni. Már pedig 
nagyon fontos, hogy az ember alaposan ismerje azt az országot, mely
nek földjére lép; tudja, hogy mit fog látni és mit hol kell keresnie, 
hogy azután, ha egyszer ott van, kihasználja minden perczét és 
ne töltse a drága időt hosszadalmas keresgéléssel. Rendesen egy 
mentőcsónak mögötti kis tér volt a tuskulánumom; oda még 
reggel behúztam a hosszúra kinyújtható karosszéket, azután mappák 
és könyvek közt ott maradtam délig. Többnyire nem is zavart senki, 
csak néha vetődött oda egy hangos kis társaság; egy wisconsini 
tanárnak a gyermekei, egy tízesztendős kis szőke yankee meg a 
testvérei, a kik most jöttek haza a szüleikkel Európából. Ezek vol
tak azok, a kik ha már kifogytak a többi játékaikból, végezetül oda
jöttek a mentőcsónakok közé bújócskát játszani és ujjongó nevetés 
közt csengett föl a kis amerikaiak hangja: «Got himh (Megfogta!), 
h a a kis Ralphot sikerült valamelyik húgának elcsípnie. De ezekre 
igazán nem haragudhattam, olyan szépen kérték az engedélyt, ha már 
nagyon szűkült a kör: 

— Uram, szabad az ön széke mellé elbújnom ? 
És ott rendesen nem is fedezték föl az üldözöttet. 
A déli étkezés után rövid szieszta, azután megint munkaidő 

következik annak, a kinek az idő pénz. Azok, a kiknek vagy sok 
idejük, vagy sok pénzük volt, összeültek kártyázni a dohányzóterem
ben. Ennek a falán föliratok figyelmeztetik az utast, hogy nézze meg 
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jól, kivel ül le a kártyaasztalhoz, mert tapasztalás szerint hírhedt 
szerencsejátékosok nem egyszer az Oczeánt választják operáczióik 
színhelyéül és nem egy vigyázatlan ember kifosztva érkezett már 
meg az újvilág partjaira. A dohányzó végén egy kis «bar», azaz ivó
féle van, a hol italokat árulnak. 

A délután folyamán, mikor a hőség már elmúlt, megint meg
elevenedik a fedélzet. Némelyik hajón ilyenkor, úgy öt óra tájban, 
friss indulóra gyújt a zenekar; hallgató, sétáló csoportok verődnek 
össze körülötte, némelyike még tánczra is perdül. A jó hollandusok 
voltak a leglelkiismeretesebbek a muzsikálásban, megtartották a 
zeneórát, akár volt publikum, akár nem. Egyik utamból, New-York 
és Rotterdam között, emlékszem egy vasárnap délutánra, a mikor 
csúnyául ingott a hajó és ugyan senkinek sem volt muzsikahallgató 
kedve, ám azért a zenészek a kitűzött időben hűségesen megjelentek 
a fedélzeten, hogy elfújják a zeneszámaikat. Csapkodó hullámok és 
sivító szél kontrázása mellett fújták is rendületlenül egészen addig, 
a míg egyszerre egy nagy lökést nem kapott a hajó, akkor azután 
egymásra bukott az egész zenekar és a nagybőgő keserves bugása 
és a feldőlt kótaállványok recsegése volt az utolsó méla akkord, a 
mivel a hangverseny végződött. Angol hajón többnyire a társasjáté
kok járják. Labdajátékokat, schuffleboardot, ping-pongot játszanak a 
födélzetén; szívesen footballoznának is, hanem ezt kissé bajos meg
tenni; a messzire elrúgott labdát a tengerről kellene visszahozni. 
A ki nem játszik, az _ „ .„ 
olvas; komoly, tudo
mányos munkáktól 
kezdve rémes kalóz
történetekig minden
féle könyv van a hajó 
könyvtárában; persze 
inkább az utóbbiak a 
kelendők: Hosszú sor 
szék áll a középső 
fedélzeten, bennük 
félig ülve, félig fekve 
kényelmeskednek az 

Részlet a hajószalonból. 
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olvasók; csönd van, csak a felső emeletről, a «boatdeckrőb) hallat
szik le a labdázok lármája, no meg a kivándorlók helyéről a har
monika hangja. 

Mert ezekről is kell szólanunk végtére. Hiszen ők teszik ki a 
hajó lakosságának a legnagyobb részét; 150—200 első és másod
osztályú utas mellett vagy hétszáz kivándorló tart együtt velünk. 
Az ország minden tájáról való nép; a tiszamelléki magyar mellett 
halinás tót ember üldögél, a nagyvárosokból idekerült kopottruhás 
szegény ember mellett kaftános galicziai zsidó gubbaszt. Van köztük 
egy uribbfajta zsidólegény is, olyan kereskedősegédféle; takarékos
sági szempontból ez is harmadik osztályra váltott jegyet. Most már 
szörnyen bánja; nem tetszik neki a társaság, a «köznép», a hogyan 
•mondja, szeretne szörnyen átjutni a második osztályra, hanem most 
már nem engedik. így meg kell elégednie azzal, hogy félrecsapja a 
sapkáját, elegáns nyakkendőt rak föl és iparkodik egy kis olcsó föl
tűnést kelteni az útitársai között. 

Hát ezeknek a szegény embereknek az élete nagyon különös itt 
a tengeren. A míg a partok közelében jártunk, addig az elválás 
érzése 'még nem' igen bántotta őket. Az Adrián elég gyakran lehetett 
legalább'; az; egyik oldalon földet látni, arról azután találgatták, hogy 
mi lehet az? Persze hálavány fogalmuk sem volt arról, hogy merre 
járunk, Santá Maria di Leuca. fehér világítótornyát az egyik tudósabb 
városi ember'mint konstantinápolyi mecsettornyot magyarázta hall
gatóságának. A messinai szorosban pedig egyikük megkérdezte 
tőlem: 

— Ez az a hires szoros, a hol a japánok megverték az oro
szokat ? 

— Biz ez nem az, bácsi — feleltem én. — Kendtek azt sohasem 
is látják, mert nem arrafelé visz az útjuk, jómagam is csak három 
hónap múlva kerülök oda. 

Egyideig megnyugodtak. A Lipari szigetek mellett kellőképen 
megcsodálták a működő Stromboli vulkánt, az volt róla az általá
nos vélemény, hogy «De b'zon a fene menne arra a szigetre lakni b 
A mikor meghallották, hogy bizony mégis laknak a szigeteken 
emberek, azt felelték: 

— Taliántól kitelik, az megeszi a macskát is! 
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Palermóban azután közelebbről is megismerkedtek a taliánokkal. 
A városba ugyan nem engedték őket — a harmadik osztályú utaso
kat útközben nem engedik partraszállni — hanem a gyümölcsárúsok 
kis bárkáikkal odajöttek a hajó alá és másfél emeletmagasságból lefelé 
elkezdődött a vásár. Az alkudozás vigan folyt, az nem okozott nehéz
séget, hogy a felső magyarul alkudott, amaz meg alulról olaszul 
kiabált vissza, azért végtére mégis csak megértették egymást és a 
teli kosárkában följött a szép piros palermói narancs, az üresben 
pedig lement érte a pénz. Egész nap ott tanyáztak a kereskedők a 
hajó körül, óvatosan vigyázva, hogy ne kerüljenek olyan nyilas alá, 
a hol a hajó szennyes 
vizét bocsájtják ki. 
Néha mégis megesett, 
hogy egyik-másik rosz-
szul választotta meg a 
helyét és egy óvatlan 
pillanatban a nyakába 
zúdult a vastag vízsu
gár, ilyenkor azután 
volt min mulatnia a 
felséges népnek. 

A Földközi-Ten-
ger következő három 
napján már hozzá kel- A dohányzó terem, 
lett szokniok, hogy nem látnak partot, de annál nagyobb volt az 
öröm, mikor az utazás hatodik napján föltűnt Gibraltár. Nem egy 
közülük azt hitte, hogy ez már Amerika és sugárzó arczczal nézte 
a vélt igéret földjét. Nagyot csalódtak, mikor megtudták, hogy még 
csak most kezdődik az igazi út! Nem egynek elszorult a szive, a 
mint megmondták neki, hogy, jól nézze meg ezeket a sárga partokat, 
mert ez az utolsó darab, a mit Európából lát, talán örökre! 

Hirtelen elszontyolodott a jókedvük. Fázósan nézték a nagy 
vizet maguk előtt és visszafordultak, hogy még egyszer, utoljára 
lássák azt a szürkülő foltot, a mi az elhagyott hazát jelentette nekik. 
Akkorra nem volt ott már az sem, elnyelte ez a körös-körül való, 
mérhetetlen nagy víz..,. Víz és víz mindenfelé, semmi egyéb. Hát 
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csakugyan igaz, hogy most már akarva sem lehetne visszatérni, oda 
a Zagyva partjára, a magas jegenyék, a fehér torony alá, az elhagyott 
és mégis édes, sőt csak most igazán édes hazai földre? 

Az én jászsági emberem szeméből kicsordult a könny. 
— Hej, uram, keserves sor ez mégis, ha el kell szakadnia az 

embernek a földjétől! Azt hittem, ha nem látom, nem gondolok 
rája többé, aztán ehun, most ríni volna kedvem, mint a gyereknek. 
Még az étel sem esik jól. Meg azt se tudom, igazán a végére jutunk-e 
már egyszer ennek a rengeteg víznek? Úgy érzem, mintha egy esz
tendeje volnék már ezen a hajón! 

Vigasztaltam őt. Elmondtam neki, hogy ugyanezen az úton ment 
négyszáz és egynehány esztendeje a bátor úttörő, Columbus Kristóf 
is, még pedig nem ilyen hatalmas gőzösön, hanem három kis vitor
lással, a mik igazán a szelek kegyelmére voltak bízva. Nem csoda, 
hogy három hónapig tartott az útja. A legénysége végleg elcsüggedt 
és nem egyszer vissza akarta fordítani a hajót, de a vezért lelkesí
tette a czél, hogy új dicsőséget szerezhet hazájának és olyan népek
kel ismertetheti meg a kereszténységet, a melyek eddig semmit sem 
hallottak arról, hát csak ment bátran előre! 

A hogy ezt kimondom, zsivaj támadt a hajó végén. — Mi az, mi 
az? — fut oda mindenki. Asszony, gyerek rémülve mutat a vízre. 

— Aujnye, de nagy beste hal! — mondja az én magyarom is 
és majd kiejti a pipát a szájából. Hát biz az czápa volt. Először egy, 
azután kettő, azután három. Eljöttek a jámborok körülnézni, hogy 
nem lehetne-e egy kis üzletet csinálni, hát hogyha valakinek most 
jutna eszébe egyet fürödni, ők majd elvégeznék, a többit. 

A biztos magasságból azután megjött az emberek bátorsága. 
— No gyere errébb, koma! — biztatták a vendéget, a mely ott 

kertelt a hajócsavar körül, hanem közelebb nem mert jönni; a vil
lámgyorsan forgó csavarszárnynak egyetlen legyintése kettéhasította 
volna az állatot. Néha napokig is elkísérik a hajót a konyha hulla
dékaiért. Hát befejeztem az én emberemnek a mondókámat. 

— Tudja mit, bátya, ha már rászánta magát erre a hosszú útra, 
most már legyen erős szívvel. Ha az a Columbus Kristóf az ő 
kimustrált ócska hajóival átvergődött ezen a nagy vizén, hogyne 
érnénk át mi is ezzel a hatalmas kétcsavaros gőzössel? Egypár nap 
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még és odaát leszünk. Hanem akkor azután kemény munka kezdő-
dik mindenkire, a ki először lép arra az új földre. Van ott munka 
elég, meg is fizetik becsületesen, hanem meg kell érte dolgozni 
keményen. A jó munkás boldogul, háza van már nem egynek, a kit 
odakünn ismerek, hanem a lustának, iszákosnak nagyon kurtán adják 
ki az útját. Nem veszekesznek vele, nem emlegetik el az öregapját 
meg az öreganyját, mint odahaza, egyszerűen csak estére odamegy 
hozzá a bossz (munkavezető) és azt mondja: Barátom, holnap ne 

Hogyan pusztul a nemzet ? 

gyere. Az ellen aztán nincs apelláta; azontúl bátran meghalhat éhen. 
— Bizony úgy van az odaát minálunk — szólt ekkor bele egy 

másik, a ki idáig csak hallgatta a beszélgetést. Mindjárt meglát
szott rajta, hogy ez már Amerikaviselt ember, meg is mondta 
rögtön. 

— Mert hogy odahaza a% országban csak sokat lármáznak az 
emberek, tanakodnak, beszélnek, meg írnak az újságba, hogy ezt kéne 
tenni meg azt, ideát minálunk meg nem sokat beszélnek, csak 
aszongyák, hogy: ólrájtl (all right), aztán megteszik. Egy kis dol
gom volt odahaza eligazítani való; hej, mikor láttam azt a sok hiva
talban pipázó urat, a kik óraszám váratták az embert, de hamar 
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eszembe jutott: Lennétek csak ti Amerikában, de hamar kikerülné
tek az útra követ törni! Majd ez a sok úrforma is, a ki most ott 
fekszik naphosszat azokban a hosszú székekben, fog még mozogni 
odaát gyorsabban is! 

Elnevettem magam, mert tudtam, hogy igazat mond az ember. 
Nem hiába járt már odakinn, éles szeme volt és észrevette, hogy az 
úri utasok között sem mind arany, a mi fénylik. Hogy azok között 
is vannak olyanok, a kik szerencséjüket mennek próbálni az újvilágba 
és ha nem tudják a nyelvet és nem nagyon ügyesek valamely szak
ban, akkor egy-két hónap múlva, mikorra elfogyott a pénzük, oda
jutnak, a hová más, gyárba, bányába vagy a kocsibakra. Ha ügyesek 
és szorgalmasak, akkor ezután is vihetik sokra, hiszen nem olyan 
ritkaság, hogy az amerikai gyáros behívja az ügyes munkását az 
irodába s nem keresve, hogy hol végzett iskolát, egyszerűen csak a 
rátermettsége miatt egy szép napon megkérdezi, hogy nem volna-e 
kedve valamelyik gyárában vezetőnek lenni? Idővel még társa is 
lehet. Hanem odáig bizony dolgozni kell és képeznie magát. Ezek 
is okosabban tennék, ha angolul tanulnának az átkelés alatt, mint 
hogy az egész hosszú úton át nap-nap után ellopják a drága időt. 

Egy fiatal báró volt dicséretes kivétel. Ez — őszintén megval
lotta — huszárfőhadnagy volt, de sok adóssága miatt letette tiszti 
rangját és most kiment az újvilágba — dolgozni. Most még az első 
osztályon jött, de odakünn már dolgoznia kell. Az egyetlen dolog a 
világon, a mihez értett, a ló volt meg a vívás; el volt szánva, hogy 
elmegy lovásznak, czirkuszba műlovasnak, később, ha birja, vivó* 
iskolát nyit, szóval dolgozni akar. Az úton minden alkalmat meg
ragadott, hogy a tisztektől angolul tanuljon, beszélt is már meglehe
tősen. Az eredmény: még a hajón megtetszett egy élesszemű yankee-
nek, a ki fölismerte benne az életrevaló embert és megígérte neki, 
hogy beajánlja őt egy gazdag rokonának nagy lovaglóiskolájába 
tanárnak. Még egy napi útra voltunk a kikötőtől, mikor elment a 
hajóról a Marconi-telegramm és a kiszálláskor.már készen várta őt 
a szerződés. Egy óra múlva találkoztam vele a 14-ik. utcza egy villa
mos kocsijában, akkor ment a helyét elfoglalni; aznap este,bizonyára 
már lovagolt is. A hétágú koronát és az aranyos portepét bátran 
bedobhatta a tengerbe, azok nem érnek odaát egy fületlen gombot, 
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hanem az ügyessége volt az, a mivel mindjárt az első ugrással a 
talpára esett az Egyesült-Államok földjén!... 

...Két vasárnap jött közbe az úton. Az angol, dicséretére legyen 
mondva, nagyon szigorú a vasárnap megszentelésében; e napon nem 
dolgozik és az istenitiszteletet megtartja a hajón is. Ha nincs pap a 
hajón, a kapitány gyűjti maga köré a legénységet; fölolvas nekik az 
evangéliumból és beszédet tart, azok pedig zsoltárt énekelnek. Most 
véletlenül volt egy utazó amerikai prédikátoruk és ez tartotta a protes
táns istenitiszteletet; 
féltizenegykor megszó
lalt a hajóharang és a 
legénység ünneplő ru
hában bevonult a sza
lonba, mert vasárna-
ponkint ez a templom. 
De a katholikus ma
gyarok sem maradtak 
istenitisztelet nélkül; 
az igaz, hogy szentmi
sét nem lehetett tartani, 
de legalább szentbeszéd 
volt. Egy gőzdaru talpa 
volt a szószék és körü
lötte horgony-lánczo-
kon, kötélcsomókon, 
árbocz aljában gyülekezet a hallgatóság; szép csendben, figyelem
mel hallgatták meg a beszédet, előtte és utána pedig templomi éne
keket énekeltek. A zenekiséretet a végtelen Oczeán zúgása adta 
hozzá. 

xA vasárnap délután a békés mulatságé. Hamarosan eltakarították 
az útból a köteleket és egyéb, földön heverő jószágot és olyan tánczot 
csapott a fiatalság, mintha csak otthon lett volna búcsúkor a nagy 
korcsma udvarán. Az asszonyok összeültek tereferélni, mint otthon 
a ház előtti padkán, az öregje pedig .kikönyökölt a korláton és ott 
hányták-vetették meg pipaszó mellett a világ sorját meg a magukét. 
Felülről nézve, egy hosszú sor makrapipa látszott, mögöttük egy-

Hajó a láthatáron! 
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egy harcsabajusz; az ember alig hitte, hogy mindez az Oczeán köze
pén van: egy darab Magyarország! 

így mennek el a napok egymásután. Néha egy-egy hajó tűnik 
föl a látóhatáron; ilyenkor a korláthoz tódul mindenki és nagy kelet
jük van a távcsöveknek. Miféle hajó, honnan jön, hová megy? Az 
egy társasághoz tartozó hajók nappal zászlójelekkel, éjjel szines 
rakétákkal köszöntik egymást; a hajóárboczon működésbe jön a 
Marconi-féle drótnélküli távírókészülék s ilyen módon tudtuk meg 
egyszer egy szembejövő hajótól, hogy az visszavándorlókat szállít 
Európába, olyanokat, a kiknek már elég volt az újvilágból és most 
jómódban, vagy ki tudja? talán inkább füstbe ment reményekkel, 
testben-lélekben megtörve térnek vissza az elhagyott hazába. 

Estére kelve, feljön a hold és a napnak hősége után a födélzetre 
gyűl mindenki, hogy a hűvös éjjeli szellő mellett gyönyörködjék az 
ezüstfényű hullámokban. Hangos jókedv, ének járja mindenfelé; a 
szalonból a zongora gyors akkordjai hallatszanak ki, a hajó végén pedig 
egy rossz klarinét mellől a ccCserebogár, sárga cserebogár)) hangjait kap
kodja a szél. A hajókürtös már elfútta a takarodót, de azért még senki 
sem gondol lefekvésre; míg le nem küldik őket, csoportokba verődve 
beszélik meg a kivándorlók, hogy mi mindent fognak tenni odaát ? Ara
nyos remények és nagyszerű tervek csillogó szálait szövi mindenki; a 
jó Isten a megmondhatója, hogy mi fog azokból beválni, hogy nem keser
ves csalódás vagy egy jeltelen sír marad-e azokból a messze idegenben ? 

Már csak négy, csak három, csak két nap... Ezeknek az utolsó 
napoknak egyikén karonfogott a hajónak egy derék magyar hadnagya, 
Kaufmann István, és megkérdezte, hogy akarom-e a hajó gyomrát, 
a gépházat látni? 

— Hogyne akarnám! A Leviathán belsejét, a mely itt zúg, döröm
böl alattunk éjjel-nappal, a mely tizennégyezer lónak megfelelő erő
vel hajtja azt a két óriási aczélcsavart és óránkint tizenhárom angol 
mértföldnyi sebességgel hoz bennünket közelebb a másik parthoz. 
Hogyne, csak gyerünk! 

— Tessék vigyázni, mert a ki itt elcsúszik, az két emelet magas
ságból zuhan le a gépek közé! — volt az első figyelmeztetés, a mit 
kaptam, mikor ráléptem a síkos, keskeny aczéllépcsőre, a mi levezet 
a gépekhez. Onnan alulról már tódult föl a meleg, fojtó levegő. 
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Sok kapaszkodás után lenn voltunk. ~ Erre, balra! mondta, 
azaz kiabálta fülembe vezetőm; emberi hangot itt már alig lehetett 
meghallani, csak úgy, ha az egyik a másiknak a füléhez hajolva tele 
tüdőből kiabált A kerekek, hengerek forgása, a dugattyúk működése 
alvilági zajjal töltötte be a gépházat. Kékzubbonyos gépész várt oda
lenn, a ki mindegyikünknek pamutcsomót nyomott a markába, hogy 
legyen mivel letörülni a folyton csepegő gépolajat, a mi a géprészek
ről, a korlátokról, fogókról az ember kezére tapad. Azután megkezd
tük vándorlásunkat. Megkerültük a nagy hengereket, a melyek fárad
hatatlanul dolgozva ragadták magukkal a két csavar vastag aczél-
tengelyét; átbújtunk a gőzkazánok mellett, a melyekben dörömbölve 
iparkodott szabadulni szűk börtönéből a beléjük szorított vízgőz; 
megálltunk a hatalmas dynamogép előtt, a mely az egész hajóba 
szerteszét szállítja a villamos erőt és eljutottunk az óriási gépezet 
gyomrába, a fűtőkhöz. Itt etetik az örökké éhes szörnyet; ha az ember 
kibírja néhány perczig az izzó kohók tüzénél, a 45—50 fokos meleg
ben, megfigyelheti, hogyan eszik az óriás. Szótlan, fekete alakok 
merülnek föl az odavezető szűk folyosón; a szénraktárból jönnek és 
kis kocsit hajtanak maguk előtt; azokban van a Leviathán étele, a 
szén. A kohók ajtai előtt övig mezítelen emberek állanak; szénporos 
bőrükön fekete patakokban fut végig az izzadság. Néhány perczes 
időközökben kinyílik egy-egy kohóajtó és akkor vakító fénynyaláb, a 
benn izzó pokol tüze hasítja át a sötétséget; most tátja ki a száját, 
most kap enni a szörny. Lázas sietséggel lapátolják befelé a fűtők a 
széntömeget, azalatt egészen ki vannak téve a kazánok gyilkos tüzé
nek; mint egy alvilági jelenés, úgy mozog a csapzott hajú fekete 
emberalak a vakító fehér fényben. Mikor befejezte a dolgát a fűtő, 
becsapja a kazánajtót és odamenekül a ventillátor alá; hosszú vászon
zsákok ezek, a melyek a hajó legtetejéről szolgálnak le a gépházba. 
Ezekben áramlik le a friss levegő és az szerez néhány perczes eny
hülést a megkínzott embereknek. Micsoda élet lehet idelenn, mikor 
a nagy téli hóviharokban vadul tánczol a hajó; mikor kín az élet 
annak is, a ki odafönn az első osztályon utazik, micsoda százszoros 
gyötrelem lehet akkor a fűtők munkája idelenn! 

Visszabújtunk a kazánok kormos falai között a gépházba, onnan 
meg hátrább, a hajó végére, a hol a hajócsavarok végzik szünet-
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nélküli munkájukat. Itt már lenn jártunk másfél méternyire a víz 
alatt; körülöttünk féllábnyi vastagon a hajó vasfala, azontúl a sós 
víz. A félhomályban két vastag aczélhenger forgott fáradhatatlanul 
olajos ágyában, a hajócsavarok aczéltengelyei. Zajtalanul, de szünet 
nélkül végzi munkáját az embervastagságú, két hosszú aczéltengely; 
a végük már kiér a vízbe, a csavarokhoz. A hogyan forog a tengely, 
úgy csapkodják odakinn a nagy csavarszárnyak az ellenálló közeget, 
a vizet és a szerint halad előre a hajó. 

— Ezek hajtanak bennünket New-Yorkba! — mondotta a had
nagy és megsimogatta azokat, mint valami engedelmes nagy állatokat. 

Visszafelé való utunkban még a fagyasztó kamrát és az élés
tárakat néztük meg. Ha a kazánok és a gépház a hajó gyomra, emezek 
meg a hajó lakosságának a gyomráról gondoskodnak. Mesterségesen 
előidézett alacsony hőmérsékletben van elraktározva a temérdek hús; 
persze ilyenkor, az út vége felé már nagy lyukak tátonganak a kész
letekben. Hanem azért még mindig van itt ezerszámra konzerves 
doboz, kétszersültes-láda, liszteszsák, heringes-hordó, makaróni-csomag 
és ezer más ehető dolog; de hiszen nem is csekély föladat ezer 
embernek tizenhat napig enni adni. Ivóvizet ma már nem kell a nagy 
hajóknak úgy vinni magukkal, mint a régi időkben, azt destilláló 
gépekkel állítják elő a tengervízből. 

Ezzel befejezte a derék hadnagy az ő kalauzoló körútját, megint 
fönn voltunk a födélzetén. A hajónak a többi életét magam figyel
tem meg. Lementem a kivándorlók helyére,, a harmadik osztályba, 
a hol nagy helyiségben, három-négysorosan egymás fölött vannak 
az ágyaik elhelyezve, végig néztem az ebédjüket, a kórházat, a melyet 
magyar orvos, Günther József dr. látott el. Láttam, hogy bár 700 ki
vándorló volt a hajón, a harmadik osztály helyiségeinek jórésze 
üresen állott. 2000 ember számára volt hely a hajón s az csak fele
részében telt meg, e szerint hajónknak ez az útja a társaság számára 
meglehetősen gyenge üzlet volt. Pedig a koczkázat nem csekélység, 
mert élelmezést, szenet, hajókopást, személyzet fizetését, mindent 
összeszámítva, a hajónak egy-egy fordulója 180.000 koronájába kerül 
a társaságnak és évenkint legföljebb tíz fordulót tehet a hajó, ezalatt 
tehát ki kell fizetnie magát. Már most el lehet képzelni, micsoda 
embertömegeket kell szállítania egy-egy olyan óriásnak, a minők a 
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Hamburg-American Line legújabb hajói, a aliaisenn Auguste Victorim 
és az ((Americcv». ||Az előbbinek hossza 705 láb, szélessége 77 láb. 
40.000 tonna vizet szorít ki 
a helyéből és 16.000 tonna 
rakomány fér el benne. 
Egyenkint 3300 utas talál 
bennük helyet, ebből 600 az 
első osztályon. Ha mindez 
az óriás befogadó képesség 
egészen megtelt egy-egy 
útra, akkor dörzsölhetik 
csak a kezüket a derék 
urak odafönn Hamburgban, 
mondván: «No, ez jó üzlet 
volt!» 

Az utolsóelőtti napot 
éltük a hajón, már a nagy 
new-foundlandi homokpad 
alatt jártunk. Hogy hol va
gyunk, azt mindennap dél
ben pontosan megtudjuk; 
tizenkétóra előtt húsz percz-
czel mozgás támad a pa
rancsnoki hidon: akkor jön 
a kapitány és a tisztek, hogy 
a delelő napnál a sextans 
segítségével megállapítsák 
a hajó helyzetét. Pontosan, 
a mint elérkezik a tizen
két óra, a gőzsíp éles siví-
tása jelzi a delet, nem sok
kal később pedig kiakaszt
ják a hajó útjának térké
pét, melybe az alatt bele
rajzolták a tegnap óta megtett utat. Innen olvastuk le, hogy már át
jutottunk a Golf-áramon és New-Foundland szigete alatt vagyunk. 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 8 
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Ez egv kissé kritikus hely, mert nyáron az arktikus jégmezőkről el
szabadult úszó jéghegyek sokszor egészen idáig lejönnek és napról
napra olvadva, egyre lejjebb úsznak délnek, a míg végre egészen el 
nem olvadnak a meleg vízben. Ebben a haldokló állapotukban a 
legveszedelmesebbek, mert még mindig elég erősek ahhoz, hogy a 
hajónak ütődve, kilyukasszák azt. A jéghegynek, fajsúlyánál fogva 
csak egy hetedrésze áll künn a vízből, a többi lenn jár a víz alatt; 
az árboczkosárban őrt álló matróz és a parancsnoki hidon járkáló 
inspekcziós tiszt folyton kémlelik a szemhatárt és nappal meg ha nagy 
a jéghegy, nincs is veszedelem, hanem annál inkább éjjel, meg hogy 
ha már csak kis darab 
áll ki a vízből. Ilyen
kor azután folyton 
mérik a víz hőmér
sékletét ; a közeledő 
jéghegy azzal árulja 
el magát, hogy nagy 
távolságra lehűti a 
vizet. Nekünk nem 
akadt az utunkba 
ilyen jeges halál sta
féta, hanem azért volt 
ezen a napon egy más, 
n e m kevésbbé érdé- A napmagasság meghatározása. 

kes találkozásunk. Egy kis vitorláshajó. Valahonnan az Antillákról jött 
a jámbor és vihart kapott, a mi kitérítette az útjából. Akkor azután a 
tökéletlen műszereivel nem tudta magát többé kellőképen tájékozni, hogy 
hol is van hát tulaj donképen. Nagyjából persze ismerte a helyzetét, 
de hogy teljes pontosságra tegyen szert, egy nagy hajót kellett meg
kérdeznie. Azért, mikor a mienk feltűnt a látóhatáron, felénk ipar
kodott és már messziről jelezte, hogy beszélni akar. Tengerésztörvény, 
hogy minden hajó köteles a másikat lehetőleg megsegíteni, azért a 
mienk is nagy kanyarulattal a segélytkérő mellé fordult és a kapitány 
szócsövön átkiáltott, hogy mit akar ? Amaz, ugyancsak szócsövön, el
mondta az esetét. Erre megkapta a kívánt felvilágosítást, a pontos 
tájékoztatást; ezt zászlaja tisztelgésével megköszönte, azután elhagy-
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tuk. Ez volt az utolsó nap, melynek estéjén még a végtelen tengernek 
semmitől sem korlátolt síkjába tűnt le a nap tüzes golyója és utolsó 
sugarai széles körben aranyozták meg az Oczeánt. A tiszta, szép estén, 
közel a czélhoz, az embereknek bomlott jókedvük támadt; muzsikál
tak, tánczoltak a nagy villamos szórólámpa fényénél; elmulattak volna 
akár éjfélig. A hűséges két aczélcsavar pedig az éjszakában is fárad
hatatlanul forgott tovább és hosszú ezüst csíkot metszett a vízre, a 
mely sokáig kígyózott az elrohanó fekete tömeg után. Lassankint el
halt a hajón az élet, csak a nagy árbocz fehér lámpája meg az oldalsó 
két szines lámpa világított a magasból és a távirdász kabinjában 
berregett a Marconi gép, jelezve, hogy már megtalálta érintkezését 
a szárazfölddel. 

Másnap délután feltűnt Amerika első őrszeme, a sandy-hooki 
őrhajó. 
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GY LAPOS, hosszú partvonal kezdett lassan-lassan kibontakozni 
a látóhatár köréből; száz ember ajkáról hallatszott föl egy
szerre a kiáltás: Amerika! Valóban az volt, ott álltunk az újvilág 

kapujánál. Azután egy fehér pont vált el a parttól és gyorsan növekedve 
jött felénk. Hajó volt, és pedig ragyogó fehér; a távcső hamar kivette, 
hogy amerikai hadihajó. A mikor közelebb jött, meg lehetett külön
böztetni a zászlaját, csakugyan az volt: az Egyesült-Államok piros-fehér 
csíkos lobogója, szögletében az ezüstös csillagokkal kék mezőn. A hajón 
lévő amerikaiak, a kik hosszú idő után most látták először viszont 
a nemzeti zászlót, ott álltak egy csomóban a korlátnál és izgatottan 
várták a pillanatot, mikor a két hajó egymásnak köszönni fog. Végre 
közel értek; a hátsó árboczunkon háromszor szalutált az angol zászló, 
ugyanakkor háromszor repült föl és le a csillagos lobogó, a hídon pedig 
a kis Ralph kezdte, utána dörgő hangon kiáltották át a többiek is: 

— Hip-hip-hurrcth the- red, zuhite, blue! (Hurráh a piros, .fehér, 
kék színnek!) 

Ez volt első bemutatkozásunk Amerikának. 
Hanem ez még mind nem jelentette azt, hogy benne is vagyunk. 

Kevés kikötő van, a melybe olyan körülményes dolog bejutni, mint 
a new-yorkibá. Ha egyszer benne van a hajó, akkor jó helyen van, 
mert a Hudson torkolatában százszámra találhatnak biztos kikötő
helyet a legnagyobb hajók is, hanem belejutni, az mesterség. Főleg 
ködös időben veszedelmesek ezek a lapos, homokos partok, a melye
ket azonfölül még a Hudson folyó segít telehordani zátonynyal, 
homokpaddal. Nem egy nagy hajó feneklett meg már rajtuk, tavaly 
a ((Deutschland», az idén, egy hónappal előttünk, a «Caronia». Az 
ilyeneket azután óriási munkával, öt-hat más gőzös elejbefogásával 
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lehet csak lehúzni a homokról; egy hétig is eltarthat a munka és a 
karvastagságú vaslánczok úgy pattannak szét közbe, mint a meg
feszült húr. Mellesleg persze óriási pénzbe is kerül az ilyen levon-
tatás, a mit a kapitányának nem fog megköszönni a hajóstársaság. 

Épen ezért a hajók nagyon óvatosak a bemenetnél. A víz hő-
mérsékének mérése, a meleg Golf-áramot fölváltó hidegebb víz az első 
jel, a mi figyelmezteti őket a part közellétére, azontúl azután folyton 
lenn jár a mérő ón és a mérő matróz fölkiabál, hogy hány fonálnyi 
mélységben járunk. A mint a Sandy-Hook — homokos fok— előtt 

Jön a pilóta. 

horgonyzó őrhajóhoz közeledünk, egy különös tenger alatti csatorna 
kezdődik az Oczeán fenekén, a mely átlag egy tengeri mértföld széles 
és jó darabon 19-től 33 fonálig terjedő mélységgel bir, míg a szélein 
körös-körül 15—18 fonál a mélység. Ebbe a csatornába kell bele
találni. A hajó megáll, kibocsájtja az eddig fenéksúlynak magával 
hozott tengervizet és így jelentékenyen megkönnyebbülve folytatja 
útját. Lassan, félgőzzel megy most már és járása is ingadozóbb, mert 
hiányzik a fenéksúly. Majd megint megáll, hogy fölvegye a pilótát, a 
révkalauzt. Ezek az emberek jóformán az egész életüket abban töltik 
el, hogy hajókat vezetnek a new-yorki kikötőbe ki és be, ismerniök kell 
a tengerfenék minden foltját, a homokzátonyokat és parti áramokat 

Az Egyesült-Államok kormánya mindenféleképen gondoskodik 
arról, hogy megkönnyítse a hajóknak a bejövetelt, a mint hogy 
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egyáltalában iparkodik a partokat a hajózásra nézve minél biz
tosabbakká tenni. Már messze künn a tengeren őrhajók állanak le
horgonyozva, azután pedig az úszó bójáknak hosszú sora jelzi a 
Gedney és a Főcsatorna mentét. Éjjel villamos fény ég a bójákon. 
Az Egyesült-Államok partjai egyike a legjobban világított partoknak; 
hatalmas világítótornyoknak hosszú sorozata szegélyezi a partokat 
le egészen a mexikói öbölig és abban is. Sőt külön életmentő állo
mások is vannak a partokon, a melyeknek föladata viharos időben 
résen állni és ha lehetséges, megmenteni a part közelében sziklára 
vagy zátonyra jutott sülyedő hajó népét, s ha a körülmények engedik, 
a rakományt is. Hogy milyen áldásos intézkedés ez a tengerpartokon, 
megmutatja az 1905. évi statisztika: ebben az esztendőben 480 hajó 
és 450 bárka népének az életét, mintegy hatezer emberéletet mentet
tek meg ezen intézménynyel csak az északamerikai partokon. Hiszen 
így is elpusztul a tengeren évenkint átlag 600 hajó és 12.000 emberélet. 

Lassan, szinte tapogatózva haladtunk a sok bója között; balfelől a 
jersey-i partok, jobbra egy hosszú, lapos sziget, Coney Island. (Menyét 
sziget) Ekkorra leszállt a sötétség és egyszerre az Ezeregyéjszakába 
való látvány, villamos lángban égő tündérváros gyúlt ki a parton: Coney 
Island, az óriási világváros mulatóhelye, idejár ki szép nyári estéken, 
napi munkája után szórakozni a nép. Háromszázötvenezer villamos láng 
vetette fényét az öböl vizére; magas tornyok, szédületesen forgó óriás 
tűzkerekek fehér fényben égő körvonalai váltak ki élesen a fekete égen. 
A hajó megállt és bójához kötötte magát; ilyen késői órában nem 
engedik be a kikötőbe, ott ringatódzott egész éjszaka az öböl csendes 
vizén. Körülötte sok apró fénypont czikázott szanaszét a sötét vizén: 
yachtok, kiránduló-hajók helyi gőzösök voltak, a melyek kirándulókat 
vittek a szigetre. Sabbath volt, szombat este, a mikor egy hét lázas 
munkája után megpihen az óriási város; fénye ott látszott már előt
tünk, fölötte messze piroslott az ég; a gigászi Szabadságszobor fáklyá
jának fénye huszonnégy mértföldes körben czikázott végig az öblön, 
előttünk pedig egész éjjel ott égett a villamos tündérváros. Vigiliáján 
voltunk a szabad Amerika legnagyobb ünnepének, a ((Szabadság napá
nak; a megérkezett hajó utasai szótlanul, visszafojtott lélekzettel 
nézték a nagyszerű látványt. Megkapta, elbűvölte, magával ragadta az 
ifjú óriás Amerika az első bemutatkozással az öreg Európa népét. 
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1609-ig egy mocsaras indiántanya a Manhattan-szigeten, akkor 
fedezte föl Hudson Henrik. 1613-ban a hollandok olcsón megvették 
az indiánoktól és New-Amsterdamot alapították rajta. 1664-ben bele
ültek az angolok és tartották magukat benne 1783-ig. Az amerikai 
szabadságharcz befejezése után gyors tempóban az Egyesült-Államok 
legnagyobb kikötővárosa lett. Ma London után legnagyobb városa a 
világnak. Három és fél millió lakosa között a világ majd minden 
népe és vallása képviselve van; mindenfelé az angol szót hallja az 

New-York térképe 1 



AZ ÚJVILÁG KAPUJÁNÁL. 

ember, de azért több benne a német, mint, Berlint kivéve, akármelyik 
német városban, több magyar lakosa van, mint Szegednek, még kinai 
is van benne tízezer. Az egész világon itt él együtt a legtöbb katho-
likus, másfél millió lélek. 

Csodálatos egy város! Az idegent megragadja, lenyűgözi, össze
zavarja és kábulatba ejti a kép, a melyet lát, mikor a hajó korán 
reggel följön az éjjeli veszteglő helyéről és lassú gőzzel bemegy a 
Hudson folyamba. A könnyű reggeli köd most szakad föl a folyam
ról, a melybe följön a tenger vize és olyan széles itt, mint egy ten
geröböl. Mindenfelé hajók, gözkompok hasítják át a vizet. Óriási 
személyszállítók, a minőkből más kikötőkben nagy látványosság
számba megy egy-egy is, itt hosszú sorban állanak a nagy hajós
társaságok, a Hamburg-American Line, a Norddeutscher Lloyd, az 
Allan Line, American Line, Red Star, White Star, Cunard, Scandi-
navian, Holland-America Line, Compagnie Générale Transatlantique 
és egy sereg más társaság dockjaiban. Velünk együtt egynehány más, 
az éjjel érkezett hajó igyekszik fölfelé a sok más jármű között ;von-

t t$tvérvárosok nélkül. 
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tató gőzösök nagy vitorlásokat segítenek föl, nagy három-négy eme
letes úszó házak, a Hudsonfolyami gőzösök mennek el mellettünk — 
előttünk, mögöttünk pedig minduntalan átsiklik egy-egy ferryboat, 
olyan gőzkompféle, a melyek New-York és testvérvárosai, Brooklyn 

és Hoboken között 
közvetítik a forgal
mat. Ezek is valósá
gos úszóházak; oldal
vást és az emeleten 
van a gyalogos utasok 
helye, a közepükre az 
átkelő kocsikat hajt
ják be, épen ezért a 
vastag amerikai hu
mor nyelvén (cúszó 
istálló)) a nevük. És 
mind ez a járómű-
tömeg búg, fütyül, 
sivít, a mint egymás
nak az útját keresz
tezi és egymásnak ki
tér, folytonos gőzfütty 
éles, sivító hangja 
tölti be a levegőt. El
haladunk egynehány 
erődítmény és kikötő
védő ágyútelep mel
lett, baloldalunkon el
marad Ellis Island, a 
hová a kivándorlóin

kat fogják szállítani a vizsgálat megejtése végett, a magasból pedig a 
Szabadság szobor óriási nőalakja néz le reánk, kezében a fáklyájával. 
Már egészen közel vagyunk a kikötőhelyünkhöz. A tengeröböl ketté 
válik; a melyik ága jobbra megy be, az az East River, a mely fölött 
a világ egyik legnagyobb függőhídja, a 486 méter nyílású Brooklyn-
bridge köti össze New-Yorkot és Brooklynt; a baloldali ág pedig 

A bemutatkozás Coney-Island felől. 
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maga a Hudson. A mi közbe esik, az a Manhattan félsziget és ezen 
épült New-York hosszú obeliszkalakban, a melynek csúcsa ide 
nyúlik ki az öböl felé. Ha idáig tüneményes volt a nyüzsgő vizi élet 
képe, a mit az öböl mutatott, most meg olyan látvány következik, 
mitől egyenesen megvadul az európai utas, a ki először teszi lábát 
erre a csodálatos földre. A mit odahaza olvasva, talán szenzácziós 
hirlapi kacsának, vagy amerikai humbugnak tartott, azt most itt 
láthatja a legigazibb valóságban: a szeme előtt 25—28 emeletes 
házak merednek égnek és ezek közül is kiválik két harmincz eme
letes óriás! Igazán megérdemlik a nevüket, a mit az amerikai el
nevezés reájuk rakott: skyseraper-ek, felhőkarezolók. A hajó utasa 
mind a korláthoz tódul bámulni a csodát, a kivándorló magyar 
pedig megriadtan csóválja a fejét; kezdi észrevenni, hogy7 egy új, 
csodálatos, egészen idegen világba került, a mely épen a fejetetejére 
állított ellenkezője annak, a mit otthon hagyott. 

így fogadja Amerika az ő vendégeit. 
A hajón ezalatt az időközben fölszállott biztos a kabinutasok

kal elvégezte a dolgát, s a mint a hajó beállott a dockba és lebocsáj-
tották a hidat, azok kiszállhatnak. De nem úgy a harmadik osztály. 
Annak, szegénynek, most kezdődik a kálváriája, a hosszú, körülmé
nyes vizsgálat a bevándorlási bizottság előtt. Ez a bizottság künn 
van az öböl egy szigetén, az Ellis Islandon és ugyanott vannak a 
megvizsgálandók barakkjai; azért mihelyt partra szálltak, átterelik 
őket egy kis gőzösre és azon visszaviszik a szigetre. Ott azután 
kikérdezik, kicsoda? honnan jött? miért jött Amerikába? milyen 
munkához ért és vannak-e itt rokonai? hol akar letelepedni? Meg
vizsgálják orvosilag és megnézik, van-e annyi pénze, hogy az első 
hetekben, a míg munka után jár, fönntarthatja magát. Ha beteg, vagy 
öreg, ha odahaza már börtönben ült, ha nincsen annyi pénze, hogy 
kezdetben megélhetne, ha kiderül, hogy valaki előre megvette a 
jegyét és úgy hozatta ki őt, akkor alkalmatlannak Ítélik őt arra, hogy 
az Egyesült-Államoknak hasznos polgára lehessen és irgalom nélkül 
visszaküldik oda, a honnan jött. Ilyenkor azután annak a hajónak a 
kötelessége őt ingyen is visszavinni, a melyik hozta. A hétszáz ki
vándorló tehát itt elvált tőlünk és hosszú menetben haladt a gőzös 
felé, a mely a szigetre vigye őket. Mi a lebocsájtott hajóhídon át 



124 NEW-YORK. 

elhagytuk a «Slavoniát», a mely tizenhat napig volt úszó otthonunk 
és ismét Amerika földjén voltam. St-Louisból jövet tavaly augusztus 
30-án hagytam el ezt a földet és most, tíz hónap múlva ismét vissza 
kerültem reá. Rómában mondják a Fontana di Trevi-ről, hogy a ki 
iszik a vizéből, az megint visszakerül az örök városba; nos, Amerika 
levegője is olyan, mint a Fontana di Trevi vize. A ki egyszer teleszívta 
magát ennek az ifjú világnak szabadságot, friss gondolkozást, egyéni 
érvényesülést lehelő levegőjével, az nem érzi magát többé egészen ott
hon az öreg Európában, addig vágyódik, a míg megint visszakerül ide. 

A hogyan az ember kiteszi a lábát a pier-ről, a rakodópartról, 
néhány lépés még és benne van a newyorki élet forgatagában. 
A hosszú rakodópartnak ezer és ezer kocsitól gödrösre koptatott 
kövezetén nehéz terhes szekerek zörögnek végig; az idenyiló utczák 
megannyi raktár, a melyek ontják a hajókra szállítandó temérdek cso
magot, ládát. Folytonos rakodás, sürgős, zajos élet van ezen a tájon 
más napokon. Ma csönd volt: vasárnap. A vasárnap a lázas, siető 
életet élő amerikai előtt is szent nap. Megtartja szigorúan, mint az 
egész angolszász faj, épen csak a legszükségesebb munkát végzi ezen 
a napon. A nagy üzletek, gyárak már szombat délután három-négy 
órakor bezárulnak, hogy az alkalmazottaknak idejük legyen bevásár
lásaikat és előkészületeiket elvégezni és a vasárnap egészen munka
szünet legyen. Ma tehát néptelenek voltak ezek az utczák is, annál 
több ember lesz künn estére Coney-Islandon! 

New-Yorkban a magyar-tót hitközség derék plébánosa, Dénes 
Ferencz a házigazdánk. Még tavalyról datálódik az ismeretség, a mikor 
Prohászka Ottokár dr.-ral, a mostani fehérvári püspökkel itt jártunk 
missiót tartani a kivándorlóit magyarok között; azóta jó ismerős az 
East 4Ü1 Street, a keleti negyedik utcza, a hol a szent Erzsébetről 
nevezett magyar-tót templom áll. A házigazdánk a plébánosa; egy
úttal újságszerkesztő, félig amerikaivá átvedlett magyar, akinek házá
ban amerikai őszinteség és magyar vendégszeretet ölén pompásan 
érzi magát a néhánynapos ittlét alatt a hazai vendég. Csak egy-
gyel van baj. A temploma kriminális helyre került. Mikor épí
tették, a magyarországi kivándorlottak telepe volt ez a környék; 
magyarok, tótok, odébb pedig lengyelek és németek laktak ezekben 
az utczákban, épen azért ide, a Manhattan keleti végére épültek az 
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illető nemzetek templomai is. Később oroszországi és galicziai zsi
dók kezdtek betelepülni erre a helyre és a többi nemzetek, nem 
akarván együtt lakni Izraelnek nem épen tiszta fiaival, följebb men
tek a magasabb utczákba, helyüket elfoglalták az új jövevények és a 
templom meg paplak ott maradt a ghetto kellő közepén, 700.000 
orthodox zsidó illatos fészkében. 

így kerültem én is a ghettóba. Hamisítatlan keleti piszok foga
dott mindjárt a bejáratánál és ez marad a ghetto jellemző vonása 
végig. New-York többi utczái sem túlságosan tiszták, de ezt az óriási 

A new-yorki városháza és három nagy újság épülete. 

közlekedés rovására kell írni, a mely igen rövid idő alatt kikoptatja, 
hepe-hupássá teszi a kövezetet, úgy hogy nem győzik javítani és 
mindenféle szemetet szór el az utczán. Hanem a mi a ghettóban úgy 
egy nap folyamán összegyülemlik, az igazán keleti kép. Legföljebb 
Tanger múlja fölül. Végig jártam a világ hires zsidónegyedeit, az 
amsterdamit, a velenczeit, a tunisit, hanem azok mind köztisztasági 
intézmények a new-yorkihoz képest. Mindenféle ételhulladék, papirsze-
mét, lyukas pléhkanna, rossz szalmazsák, elnyűtt szőnyegdarab mind 
künn hever az utczán, úgy, a hogyan a lakásokból kidobták; közötte 
gazdátlan macskák legelésznek és hihetetlenül piszkos gyerekek fut
károznak. Bábeli lárma tölti be a levegőt; a családok kiskorú tagjai 
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odakünn vihánczoznak az utczán, a nagyobbak pedig félig öltözötten 
a kapualjban vagy az emeleti ablakokban ülnek és ott tárgyalják a 
nap eseményeit. Egyszer fölcsapó lángot és nagy csoportosulást lát
tam az egyik utcza sarkán; odamentem megnézni, hogy mi az ? Hát 
egy rossz díványt égettek a nyilt utczán. A 
kerüli ezt a helyet és nem megy feléje, ha 

new-yorki bennszülött 
csak okvetlenül nincs 

dolga ottan; az ott
maradt templomok 
pedigiparkodnak me
nekülni onnan, elad
ják és ujat építenek, 
vagy, ha lehet, áttol
ják azokat. A ghettó-
ban különben igen 
eleven élet folyik; 
700.000 lakosa foly
ton gyarapodik az 
Oroszországból ide 
átvándorlókkal, itt 
azután kis kereske
dést, ügynökösködést 
folytatnak a jövevé
nyek. Csakhogy itt 
nem megy az üzlet 
olyan simán, mint 
odahaza, mert a yan-
kee, akiből élni akar
nak, maga is első

rangú üzletember; épen ezért, meg mert olyan sokan vannak, nagy 
a szegénység közöttük. Inkább az alsóbb néposztályok meg a kiván-
dorlottak között kereskednek. Különben a ghettónak külön nagy lapja 
van, a mely héber betűkkel nyomtatva jelenik meg és külön szinháza, 
a «Jewish Theatre», a hol valami sajátságos, soknyelvű zsargonban 
adnak elő színdarabokat 

Ezen a nevezetes helyen ütöttem föl tehát a hadiszállást és 
innen indultam szerteszét a nagy világvárosba. Nem nehéz mester-



NEW-YORK. 

ség az embernek New-
Yorkban kiismerni ma
gát; olyan egyszerű a 
város tervrajza, hogy 
félóra alatt kiismer
heti magát a negyed
félmillió lakosú város
ban mindenki. Az ame
rikai városokat, ha csak 
lehet, a sakktábla be
osztása szerint építik 
nyílegyenes, egymást 
derékszög alatt keresz
tező utczákkal; ezzel 
elkerülhetik az utcza-
neveket is, egyszerűen 
számozzák az utczákat. 
Magában New-Yorkban 
szeren, a mennyiben a 

New-York Cityben. 

gy kevéssé változtatni kellett ezen a rend
város főrésze, a Borough of Manhattan egy 

háromszögben végződő hosszú téglányalak; egyik oldalán a Hudson 
River határolja, másikán pedig a ((Keleti folyam», az East River. A hol 
összetalálkoznak, ott, a sziget csúcsán van az ó-város. Itt laktak az 
őslakók, a Manahata indiántörzs, ide építették a hollandok első kis erő
dítményüket, Fort Amsterdamot; ezeken az utczákon biczegett falábá
val Péter Stuyvesant, a ((vihartépte, oroszlánszívű öreg kormányzó)). 
Micsoda változás azóta, hogy az első települők, a «zarándokatyák» 
partraszálltak! Ezen a földcsúcson kezdtek épülni az első faházak és 
utczák, persze a körülvevő sánczok és védelmi müvek miatt görbén. 
Nem az volt a czél, hogy szép legyen a város, hanem hogy sánczok 
közé szorítva ellen tudjon állni az indiánok esetleges támadásainak, 
így azután ezen a kis részen ma is lehet még találni görbe utczákat, 
a többi mind egyenes, mint a nyil. A városnak ez a része egyúttal 
a City, az üzleti élet középpontja. Egy óriási forrongó katlan, nyüzsgő 
üzleti élettel; itt vannak a nagy czégek irodái, a Vanderbiltek, Astorok, 
Gouldok üzletházai; itt székelnek a nagy részvénytársaságok, hajózási 
és vasúti vállalatok, a börze, egy szóval: itt csinálják a dollárt! 



Milliárdok fordulnak meg itt egy nap alatt és egy tuczat német fejede
lemség és Balkán állam 
nem ér együttvéve any-
nyit, mint a Wall-street 
néhány háza, a hol a 
petróleum- és vasútki
rályok irodái vannak. 
Természetes dolog, hogy 
mindenki ide igyekszik, 
közel a tűzhöz, hogy 
melegedhessék mellette; 
mindenki azt akarná, 
hogy az ö vállalatának 
székhelye, az ő irodája 
is itt legyen az üzleti 
világ középpontjában és 
mesés árakat fizetnek a 
telkekért ezen a helyen. 
Épen ezért nem igen 
terjeszkedhetnek a házak 
a méregdrága földön, 
terjeszkednek tehát arra
felé, a merre ingyen 
megy a nyújtózkodás, a 
levegőbe. Azt még nem 
árendálta ki senki és a 
levegőég New-York Ci
tyben is ingyen áll ren
delkezésére a verebek
nek, a telefonhuzaloknak 
és a huszonöt emele
tes házaknak. Egész sereg 
ilyen óriás emelkedik 
itt föl a magasba, büsz
kén nézve le a templom
tornyokra és elmaradt 

Mit látni egy harrninczemeletes ház tetejéről ? 



társaira, a nyolcz-tíz emeletes kalibákra. Először fölépítik az egésznek 
a vasvázát és azután rakják a vasgerendák közé a vékony téglafalakat; 
egy_egy % e n épülő skyscraper mellett elhaladva, nem egyszer honi 
hangok ütik meg az ember fülét. «Vodu!» «Tehlu!» hallatszik le a 
tizedik emeletről az utczára; nemcsak Budapestet, New-Yorkot is a 
tótok építették, legalább részben. 

Speciális new-yorki élvezeteim közé tartozik fölmenni egy-egy 
ilyen monstrum legfelső emeletére; azt a látványt, a mi onnan nyí
lik, sehol a világon nem lehet élvezni, azért el kell jönni ide. Lépcső 
is van a házban, de persze senki sem használja azt, mindenki a lif
ten megy föl. Hét-nyolcz lift van a ház földszintjén, vannak közön
séges és express-liftek, a melyek csak minden ötödik vagy tizedik 
emeleten állanak meg. Induláskor odaszól a négernek az utas: 
Tizenöt, húsz, a szerint, 
hogy hol akar kiszállni. 
A gépet gőzerő hajtja 
föl, azért a házak teteje 
folyton ontja a fehér 
füstöt. Megérkezve a 
legfelső emeletre, kábító . ,,.., , , _ , , , 

° A «Világot beragyogó Szabadság s; 
látvány tárul a szem elé;. 
egy szédületes mélység párkányán áll az ember, az átellenes oldalon 
hasonló magas házak, köztük pedig odalenn, mint egy mély hasa
dékban, apró hangyák raja mászkál: az utcza népe. A Colorado 
cahonja átplántálva a világváros közepébe. A merre szabadon áll a 
szem útja, arrafelé nagyszerű kilátás nyilik: mélyen lent a Szent
háromság-templom, a Trinity-Cathedral két tornya, a házak tetein 
túl pedig, a város és a jersey-i zöld partok között a gyönyörű new-
yorki öböl, a melyen mint távoli fekete pontok, czikáznak át a 
hajók. Az öböl vizéből magasra emelkedik ki az óriási Szabadság
szobor, a aLiberty Enlightening the World* a ((Világot beragyogó 
Szabadság szobra»; az az óriási gazdagság és nemzeti vagyon, a mi 
ezek közt a falak közt és ezeken messze túl, az egész nagy állam
szövetség területén föl van halmozva, sok árnyoldala daczára végre 
is annak az eszmének köszöni létét, a melyet ez a szobor kifejez. 
Ilyenkor érti az ember, miért büszke a yankee az ő republikánus 

Sebők dr. : Öt világrészen keresztül. 9 
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voltára és az ezt jelképező csillagos lobogóra: micsoda pompás falat 
volna ez a hatalmas, ifjúi erőtől duzzadó ország valami ó-világi 
autokratának, a dollároknak micsoda számolatlan millióit lehetne itt 
beletemetni ragyogó uniformisba és fényes udvartartásba! Ám a 
yankee nem kér ebből a költséges mulatságból és nem akar idegen 
urat a nyakán; elegendő ő önmagának és elég biztosítéka az ő fejlő
désének az az eszme, a melyet bronzban megtestesítve őrül állított 
oda országának a bejáratához! 

Ezen a földcsúcson néhány spot, darabka hely, még úgy van, a 
hogyan volt százhúsz évvel előbb: a Trinity és Szent Pál templo
mok kertjében még ott vannak a régi polgárok sírjai, az angoloké 
angol, a hollandoké hollandus, az ireké őskelta nyelvű fölirásokkal. 
Ott maradtak a város kellő közepén és nem nyúlnak hozzájuk. Meg
kapó látvány, hogy mikor köröskörül égbe emelkednek a házak a 
helyszűke miatt, itt, a hol tízezreket ér egy-egy négyszögölnyi föld, 
érintetlenül hagyják a régi burgherek nyugvóhelyét. A világváros 
megbecsüli alapítóit és nem háborgatja sírjuk nyugalmát. 

Pedig különös bácsi lehetett közülök egyik-másik. Például az, a 
melyikük miatt ma New-Yorknak hires főutczája, a Broadway görbe. 
Azt mondják, hogy annak idejében, mikor még országút volt, egye
nesnek tervezték, ámde egy nagy fát kellett volna miatta kivágni, a 
melyik az egyik burgher háza előtt állott és az nem engedte. Azt 
mondta, hogy az országútnak úgyis mindegy, akármerre megy, csak 
hadd maradjon a fa ott, a hol van. így esett azután, hogy a Broadway, 
a mely nyílegyenes irányban fut a 9-ik utczáig, itt megtörik és balra 
fordul. Ha az öreg burgher ma kikelne a Trinity melletti sírjából, 
de nagyot nézne, hogy mi lett az ő nagy fájának a helyén! 

Ma a Broadwayn kívül, mely jó darabon a város közepén fut 
végig, tizennégy nagy sugárút, Avenue hasítja hosszában végig a 
várost. Számozva vannak: első, második stb. Avenue, azonkívül egy 
darabon van még A, B, C és D sugárút is. Hasonlóképen számozva 
vannak a keresztutczák is, a régi városrész, a háromszög csúcsa kivé
telével, a hol megmaradtak az utczák régi nevei. Az utczák száma 
elé még egy E (East = kelet) vagy W (West = nyugat) kerül, a sze
rint, a mint keletre vagy nyugatra esnek a középső sugárúttól. Ezért 
olyan könnyű az idegennek eligazodnia a városban, olyan hamar 



megtalál egy-egy helyet, mint egy figurát a sakktáblán. A 155-ik 
utczán túl, a Harlem River másik oldalán azután már összekuszálód
nak az utczák; ott a dombos talaj teszi lehetetlenné az egyenes vona
lak megtartását. A várost látogató idegenek számára egy kényelmes 
módját eszelték ki a város «megtapasztalásának)): huszat—huszon
ötöt fölültetnek egy magas automobil-omnibuszra, a melyen a gépészen 
kívül egy magyarázó van, a ki az utasok felé fordulva, nagy pléh-
tülkön át harsogja a látnivalók neveit, hogy az utczai zajon át is 
meghallhassák a kocsin ülők. Az amerikai humor, a mely nem túlsá
gosan finom, «barker»-nek nevezi az ilyen harsonázó embert, a mi, tisz

telettel legyen mondva, 
.;.* ., , / W * .' • " , • -, ugatót jelent. 

Én nem folyamod
tam az automobilhoz, 
hanem a magam lábán 
meg az Elevated-en, az 
utczák fölötti magas vas
úton jártam be a várost. 
Ez is az amerikaira vall; 
nem sokat törődik azzal, 
szép-e, vagy nem az 

utczák közepébe beleépített temérdek vasoszlop, a fő az, hogy oda
fönn minden akadály nélkül teljes gyorsasággal száguldhat a 
vonat. Lenn az utczán olyan nagy a közlekedés, hogy az utcza-
sarkon álló rendőrnek időnkint föl kell emelnie a botját és ezzel 
adni jelt a kocsiknak, hogy álljanak meg, a míg az addig össze
gyülekezett gyalogcsoport átmegy a túlsó oldalra. A gyalogjárók 
hosszú sora átvonul a túlsó járdára, azután megint összecsap a kocsik 
áradata. Odalenn tehát a villamos kocsi sem mehet olyan gyorsan, 
mint a sietős üzletember szeretné, meg szó sincs róla, hogy le birja 
bonyolítani az egész forgalmat. Ezért az utczák szintjén kívül az utczák 
alatt és fölött is fut a villamos vasút. Odafönn már egész villamos 
vonatok járnak; öt-hat igen hosszú kocsi van összekapcsolva egy 
vonattá, a pályatest átlag a házak első emeletének magasságában fut 
végig. A hely szépsége persze oda van vele, az utczából, a melyen 
az Elevated végig megy, nem lehet egyebet látni, mint vasoszlopok 

9* 

A kik automobilon nézik meg a várost. 
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és ívek sűrű erdejét, a melyeken ötperczenkint pokoli zajjal rohan 
végig a vonat. De az amerikai ember ezzel nem törődik; az esztétika 
nem hoz pénzt, ellenben a megnyert idő igen. Time is money! Az idő 
pénz és ennek a kedvéért a legnagyobb lelki nyugalommal építené 
bele az Elevatedet az Andrássy-út kellő közepébe is. 

Ilyenkor vasárnap délelőtt, a mikor minden egyéb zárva, a szent
mise után legokosabbnak tartottam, ha sorra veszem a város tem
plomait. Ott is lát az ember egyet-mást Kezdtem a katholikus székes
egyházon, a szent Patrick góth kathedrálisán, a mely Corrigan érsek 
temploma és a new-yorki másfél milliónyi katholikusnak szemefénye. 
Tényleg legnagyobb és legszebb temploma a városnak. Közadako
zásból épült. Két tornya között kifeszítve már most büszkén csatto
gott egy óriási csillagos zászló, előre jelezve a holnaputáni nemzeti 
ünnepet. Tele volt néppel, jórészben Írekkel, a kiknél nemzetük 
szeretete az ősi hitükhöz való ragaszkodással elválaszthatatlanul 
összeforrt. «Let Erin remember the days of oldb — Emlékezzék 
vissza Erin az ősi napokra, mikor még szabad volt! énekli a költő
jük, Moore Tamás és az ir, bár századok előtt vándorolt ide a zöld 
szigetről, melyet számára pusztává tett az angol elnyomás, azért 
nem szűnt meg nemzet lenni itt sem. A zöld mezős Erintői elszakadt, 
ősi kelta nyelvét elfelejtette, de kettőt megőrzött, a hárfás lobogót 
és katholikus hitét, melyhez való ragaszkodását vérével pecsételte 
meg az üldözések idejében. És ez teszi őt képessé arra, hogy ne 
olvadjon el nyomtalanul Amerika nagy népzagyvalékában; hűséges 

New-York egyik tere. («The Five Points.») 
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amerikai hazafi, de azt sem felejti el, hogy ö djrismen (ir ember), a 
temploma egyúttal nemzeti voltának bástyája is. Ők képezik az ame
rikai katholiczizmus magvát és főerősségét. 

A következő templom, a melybe léptem, érdekes egyveleget 
mutatott. Az Ave (Avenue) C és 4-ik kel. utcza sarkán lévő amerikai 
episkopális templom volt ez. Először azt hittem, hogy megint katho-
likus templomba jutottam; a falakon képek, keresztút, gyóntatószék, 
a prédikáló papon karing és stóla volt. Hanem azután megkezdő
dött a miséhez hasonló szertartás és akkor már láttam, hogy ez 
úgynevezett ritualizáló episkopális templom, a mely már sokat 
átvett a katholikus egyház szertartásaiból, de tanban még különbözik 
tőle. Még apáczáik is voltak. 

Azután egy másik templomba mentem át, a melyről máig sem 
tudom, baptista volt-e, methodista vagy más, hanem a prédikácziója 
határozottan érdekes volt. A prédikátor fehér mellényben, fekete 
szalonkabátban, keresztbevetett lábakkal ült egy emelvényen hall
gatóival szemben, a míg az orgona szólt; mikor az elhallgatott, föl
kelt, a pulpitushoz ment és nem kisebb érdekességű tárgyról kezdett 
szólni, mint az — orosz-japán háborúról. Azt bizonyította hallgatóí
nak, hogy Isten akarata, hogy ebben a háborúban győzzön a japán, 
a melyet vezet az angol, az angolt vezeti az amerikai és így az 
angol-szász, helyesebben az amerikai van hivatva vezetni az egész 
emberiséget. Gondolom, a hallgatók teljesen meg voltak elégedve az 
ilyetén való magyarázattal. 

Az «Üdv hadseregé))-nek istentiszteletéhez már hazamenet, az 
utczán jutottam hozzá. Nagy csoport kíváncsi állt egy sarkon és 
trombita, dob meg ének hangja hallatszott a csoportból. Egy férfi 
térdelt az utczakövezeten a «Salvation Army» tisztjeinek ruházatában 
és az énekelt néhány kísérőjével vallásos éneket. Egyre több kíváncsi 
csoportosult köréje; a vége, azt hiszem, az lett, hogy beszédet inté
zett a tömeghez. Ez a sajátságos organizáczió, melyet a most is élő 
W. Booth alapított, s a mely katonai elnevezéseket és megkülönbözte
téseket használ és fővezérét tábornoknak, terjesztőit tiszteknek nevezi, 
negyven évvel ezelőtt alakult Angliában. Erkölcsi czélja van, nem 
annyira külön vallás, mint inkább egy általános keresztény, alapon 
állva, arra törekszik, hogy az erkölcsileg sülyedteket az erkölcsiség 



útjára visszaterelje. Ezért gyűléseket tart, szegényeket segélyez, haj
léktalanoknak szállást ad, munkát közvetít és sok egyéb jót tesz; 
az embereknek átlag nem is volna kifogásuk ellene, csak az tetszik 
vissza, hogy mindezt roppant lármás módon teszi. Ha valamely 
országba jön, a hol még eddig nem volt, azt úgy nevezi, hogy ((roha

mot intéz» az illető or
szág ellen. Egy alka
lommal együtt utaztam 
Booth ((tábornok)) egyik 
fiával és érdekes adato
kat tudtam meg tőle az 
Üdv hadseregének az 
Egyesült-Államokban 

való működéséről. 1880-
ban jöttek át Angliából 
és 1904-ben volt az Üdv 
hadseregének az Egye
sült-Államokban }666 
tisztje és alkalmazottja, 
911 ((csapata», ((előőrse)) 
és szocziális intézmé
nye (munkás-otthonok 
stb.), mely utóbbiak 
10.108 ember javára 
szolgáltak. Ezen évben 
800.000 dollárt fordí
tottak a szegények se
gítésére és 44.508 ember 

számára közvetítettek munkát-. Háromszázezer embert vendégeltek meg 
karácsony estén vagy láttak el ruhával, beleszámítva ebbe a nagy számba 
azokat a gyermekeket is, a kik játékszereket kaptak karácsonyi aján
dékul. Sőt három gyarmatot is tartottak fönn, egyet Colorado, egyet 
California és egyet Ohio államban, összesen 450 lakossal. A mint 
ezen adatokból kitűnik, az Üdv hadseregének a nyomor enyhítésére,-
a munkátlanok elhelyezésére stb. irányuló működése nagyon elisme
résre méltó; már azután, hogy nagyon is lármás nyilvános «megtéré-

Az Üdv hadseregéaek amerikai «főhadiszállása.» 
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seibőb) — a hol iszákosok és egyéb bűnösök hirdetik ki nagy trom
bita-, dobszó és hallelujah éneklés közben megtérésüket — mennyi 
a maradandó, az más kérdés. — A temérdek amerikai felekezet 
között különben nem ritkaság, hogy egyik-másik nagyon is különös 
eszközökkel terjeszti a tanait; némelyiknek az összejövetele alatt 
fagylaltot szolgálnak föl, egynek a kapujára meg azt láttam egyszer 
kiírva, hogy estére «Moonlight service)) lesz: holdvilágos istentisz
telet, a mikor is az összejövetel a templom udvarán leszen, a fényes 
holdvilágnál!* 

Dél elmúlt és iparkodnom kellett hazafelé. Kérdezetlenül is tud
tam a házigazdám délutáni programmját: Coney-Island. Meleg vasár
napi délután van, a mikor a felhőkarczolók között megszorul a 
levegő és rekkenővé válik a hirhedt new-yorki hőség, a melyben 
nyaranta annyi ember kap napszúrást; hová menekülne a new-yorki 
ember máshová, mint a tenger hűvös partjára, ki Coney-Islandra? 
Mikor az egész mulatság olyan olcsó; akkora távolságra, mint Buda
pesttől Szent-Endre, elröpíti az embert a száguldó villamos vonat 
húsz perez alatt és az út ára mindössze tíz cent (ötven fillér). No 
meg esetleg egy kis kisiklás. 

Már a kora délutáni órákban tízezrek indulnak kifelé. Hanem 
mielőtt útnak indultunk volna, még egy fejezettel ismerkedtem meg 
az amerikai vasárnapi életből: a vasárnapi iskolával. 

Az egyes vallásfelekezetek vasárnap délelőtt vagy korán délután 
gyűjtik össze a gyermekeiket vallástanításra. Mellettünk a «Jó remény
ségéről nevezett protestáns kápolna állt és egy kis szobának az 
ablaka egyenesen odaszolgált az iskolaterem egyik ablakára. Oda
átról kórusban való felelés és ének hangzott; odaálltam az ablakhoz 
és néztem a sok éneklő kis fiút. Nagyhamar fölfedeztek. 

— Look Tom, a fellow 's there! 
(Nézz oda, Tamás, egy bácsi áll ott!) — figyelmeztette az egyik 

boy a másikat. 
— Aoh, yes! fordult arrafelé kettő is. Egy új ember az ablak

ban! Ez elég érdekes. 

* íme egy templomi értesítés az egyik chicagói lapból: 
«Harmadik presbyteriánus templom, az Ashland-boulevard és Ogden-avenue sarkán. 

Ma 10:30-kor és 7 : 30-kor. Dr. Me Caughan prédikál. Nagy templom, jó beszéd, szép zene.» 
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— Ki ez? Még sohasem láttam. Azt hiszem, nem innen a 
negyedik utczáról való! — koczkáztatta meg az egyik a véleményét. 

( _ Azt tökéletesen eltaláltad — gondoltam én hozzá.) 
Már az egész pad érdeklődött becses személyem iránt. A tanítónő, 

a ki nem láthatott engem, észrevette a boy-ok nyugtalankodásat és 
figyelmeztetések röpültek a katedráról a pad felé. Elhallgattak és 

egy ideig csak lopva 
sandítottak át. Én az
alatt gyönyörködtem a 
kis yankeek hunczutko-
dásában, a mint a pad 
alatt egymásnak a sport
jelvényein iparkodtak 
csereberélni. Mindegyik
nek a gomblyukában, 
kabátján volt kettő-há
rom. Azután ének kö
vetkezett; ez jó alkalom 
volt visszatérni az ér
dekes tárgyhoz. Egy 
merészebb vállalkozott, 
hogy átkiált. 

— Halló, honnan 
való, bácsi? 

— Európából! — 
feleltem én vissza. A hatás nem maradt el. Egyszerre két pad népe is 
fordult arrafelé. 

— Aoh, he is from Europe! 
Persze az énekben nagy lyuk támadt és a tanítónéni most már 

boszankodva meg akarta tudni a zavar okát. Odajött az ablakhoz 
és mikor fölfedezte az okot, indignálódva becsukta az ablakot. Ezzel 
aztán vége volt a mulatságnak. 

Az igazi azonban most kezdődött, a kirándulás a szigetre. Európai 
embernek már az is élvezet, odaállni az órási brooklyni híd föl-, 
járójához és gyönyörködni abban az embertömegben, a mi ilyenkor, 
vasárnap délután átigyekszik a másik partra. A gyalogjáró, a kocsiút, 

A vasárnapi iskolások kirándulása. 



minden villamos kocsi ontja az ezreket; gyors léptekkel, szinte 
ütemesen haladnak át a vas viaduktokon a földfölötti vasút meg
állójához, a fapadló úgy döng a lépteik alatt, mintha ezredek masí
roznának át. Jaj annak, a ki elfoglalja a járdát, útjában áll a siető 
tömegnek. 

— Excuse Sir! Bocsánat uram! — dörgi majd fülébe jobbról 
is, balról is egy-egy bo- •* 
rotvált képű, izmos alak 
és egy perez alatt két 
hatalmas könyökütést 
kapott a bordái közé. 
Az idő pénz, a mulat
ságra való idő is ki 
van számítva és udva
rias exkuzáczióval, de 
kíméletlen biztonsággal 
törtet keresztül a yan-
kee a lassanmenőkön. 
A budapesti lánczhíd 
jutott az eszembe, a 
melyen sok fővárosi 
lakos még mindig nem 
tanult meg járni; há
rom ember néha szélté
ben elfoglalja a szűk 
gyalogjárót és egész 
hosszú sort tartóztat föl az útjában, Oda kellene egynéhány ilyen, előre
feszített ököllel törtető yankee, az majd megtanítaná őket, hogyan 
nem kell mások elől elállni az utat 

Három-négy-öt perczenkint érkezik egy új villamos vonat; perez 
alatt tele vannak az összes kocsik, de szó sincs arról a vad tolon
gásról, a mit budapesti kirándulóhelyeken lehet látni. Az egész 
roppant forgalmú helyen alig láttam rendőrt, gyönyörűen fegyel
mezi a tömeg önmagát. Csupán azt köti ki egy tábla, hogy ccNem 
szabad az ablakon át beszállni)). Állóhelyek nincsenek; perez alatt, 
de csendben és rendben megtelik a vonat és robog tovább. A ki 

Vasárnapi örömök. 
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lemaradt, vár, hiszen rögtön jön a másik, az első pedig nagy sebes
séggel nyargal át a hidon, végig Brooklyn utczái fölött és mikor 
kiér a villák és kertek közé, ott szédületes gyorsaságba csap át 
Sebessége itt olyan, mint a leggyorsabb expressé; szinte ugrálva, 
szökellve halad a kocsi a sinen. 

Néhány perez még és künn vagyunk a tengerparton. Egynéhány 
évvel ezelőtt itt még semmi sem volt, most pedig egy csodaváros 
áll itt magas tornyokkal, minaretekkel, óriási forgó kerekekkel, 
tiroli alpokkal, szénbányákkal, japán kertekkel — persze mind ez a 
csuda fából, meg gipszből. Lehet itt látni mindent, hirtelenében egész 
földkörüli utazást lehet megtenni. Fölmászhat a turista az Alpesekre 
és útközben hallgathat hamisítatlan jodlirozást, lemehet bányász
kocsin a pennsylvaniai szénbányákba, sétálhat a japán császári ker
tekben és Pompei romjai között, megcsodálhatja a delhi-i durbart 
és a japán jiu-jiutsu-t, hallgathat filippino muzsikát és skót duda
szót, utazhatik elefántháton és velenczei gondolán, bámulhatja a 
hindu fakir művészetét, a ki a levegőben lebeg... mi kell még több? 
Az amerikainak, ha jóizüen akar mulatni, még több is kell. Annak 
nem elég, ha hátborzongató élethűséggel látja reprodukálva egy 
városrész égését (azbeszt házakkal), a galvestoni tengeri katasztrófát 
meg a Mont Pelée kitörését, ő neki még az is kell, hogy megpró
bálja egy kissé a saját bőrét is a vásárra vinni, hátha sikerülne 
neki itt ma délután tíz centért kitörni a nyakát? A merésznél 
merészebb hullámos vasút nem elégíti ki, hanem beleül a «Loop 
de loop»-ba, a hol az egész társaságot jó erősen beleszíjjazzák egy 
kis kocsiba, azután elindítják a lejtős pályán és mikor a kocsi a 
legveszekedettebb gyorsasággal rohan a kanyarulatokon át, akkor 
egyszerre egy nyolezast csinál felülről lefelé és egy pillanatig a 
kocsi kerékkel fölfelé és az egész tisztelt társaság fejjel lefelé rohan 
a téren át! Csak egy másodperczig tart az egész, mikorra az asszo
nyok sikítanak, akkorra már vége is a veszedelmes helyzetnek és egyre 
lassúdó mozgással, a vad rohanástól kipirult arczczal megérkeznek a 
végpontra. De az élvezet megvolt, az igazi amerikai élvezet: egy 
pillanatig szembe néztek a nagy kaszással és fricskát adtak Halál 
O Felségének. Ha a gépezetben csak egy kicsiny hiba esik vagy a 
kocsi kisiklik az őrült futásban, akkor apró darabokban szedik őket 
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össze a földről, az agyvelejüket meg kanállal kaparják le a kocsi 
roncsairól, de hát szerencsésen nem történt baj és a másik öt percz-
ben már új társaság vágtat a pokoli úton. 

Nos, ezt a vadságot nem csináltam együtt velük, európai ember 
itt mégis előveszi a józanabbik eszét; hanem a toronymagasból a 
tóba való lerohanást én is megkiséreltem vagy kétszer. Ezt a mulat
ságot különben ismerik Európában is. Az ember föláll egy mozgó 
járdára és szép kényelmesen fölviteti magát vagy négy emelet magas
ságra, ott azután tizedmagával kocsiba ül és a kocsi, a mely volta-

Leszállás a bányába. 

képen kerekes csónak, egyre gyorsuló futással indul le a lejtőn. 
Villamos fényben ragyogó patakok között futja le meredek útját, 
akkor egyszerre vizet ér, a csónak óriási paccsanással szétvágja a 
vizet és kiugrik belőle, vagy tíz méter hosszút szökve a levegőben. 
Akkor visszaesik a vizbe és még egy-két kisebbet ugorva, végre szép 
csendesen odaúszik a parthoz, a hol azután kicsáklyázzák. Hát ez 
nem veszedelmes mulatság, csak egy kissé szokatlan és az asszonyok 
itt is kötelességüknek tartják egyet sikítani. 

A ki akarja, igazi arab vezetővel tevén körüljárhatja Dream-
land-ot, az álomországot, azután megnézheti, hogyan mentenék meg őt, 
ha feje fölött kigyulladna a ház. Egynéhány magas ház van azbeszt
ből építve, a melyek körül a csalódásig hiven utánozva, a new-yorki 



utczai élet folyik. A sarkon ott áll a rendőr, fehér nemez sisakjával 
és kis kurta fütykösével, az utczán nyüzsög a nép, a mikor egyszerre 
kigyulad egy ház és a vészjelre előrobognak a tűzoltók. Hatalmas gőz

fecskendőjükből omlik a vízsugár az égő házra, 
majd ponyvát feszítenek ki és egymásután egy, 

, ') két, három alak röpül le belé a nyitott ablakok
ból, egy meg épen a ház tetejéről. Emeletmagas
ságra veti őt vissza a kifeszített ponyva, azután 
megint belehull és megmenekült. Hogy miből 
van az agyveleje annak, a ki ezt a mutatványt 
napjában egynéhányszor végigcsinálja és nem kap 
agyvelőrázkódást, azt nem tudom. Azt minden
esetre szemtől-szembe láthatja az ember, hogy 

tűz esetén hogyan kísérelnék meg őt megmenteni, még a negyedik 
emeletről is. De vájjon mit csinálnak azzal, a kit a huszadik eme
letről kellene megmenteni? Ott ugyan nem ér már semmit semmi
féle mentőponyva. 

Egy óriási térségen a búr háborút mutatják be, igazi búr har-
czosokkal, a kik a tavalyi st.-louisi kiállításról jöttek ide. Ez már 
nemcsak érdekes, hanem egy kissé szomorú látvány is. Az öreg 
Cronje, a paardebergi hős, a szent-ilonai fogoly élete végére oda 
jutott, hogy pénzért mutogassa azt, a mit egykor kötelességérzésből 
és hazája iránti szenvedélyes szeretetből tett az angolok ellen; vagy 
száz búr harczosával végigjátszsza főbb jeleneteiben a Dél-Afrikában 

Cronje tábornok. 

k/ü 

Részlet a búr háború bemutatásából. 
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lezajlott háborút. Az amerikai nem ütközik meg ezen és tisztelete 
nem csökken az agg vezér iránt, hanem azért mégis csak szomorú
ság fogja el az embert, mikor látja, hogy az öreg tábornok végső 
napjaira így kénytelen mutogatni hazája hősi halálküzdelmét, mert 
mindene elpusztult a háborúban és nincs semmije, a miből meg 
tudna élni. Azt meg kell adni, hogy a búrok kitűnő lovasoknak 
bizonyulnak itt is és állandóan nagy közönségük van. 

Ez egynéhány nagyobb attrakczió. Kisebb, az van minden lépésre. 
Gőzkonyha, a hol az embernek szeme előtt öt perez alatt készítik 

el az ételeket, incubator, a hol koraszülött 
gyermekeket mesterségesen tartanak élet
ben, czéllövő helyek, a hol czélba lehet lőni 
puskával, revolverrel, nyíllal, hajító dárdá
val, vagy a hol karikákat lehet vetni a ki
szemelt tárgyakra és ha eltalálja a dobó 
az esernyőt, kést vagy sétapálezát, övé a 
tárgy. Áz sem az utolsó mulatság — bár se 
nem esztétikus, se nem emberies dolog — 
a hol egy nagy fehér ponyva nyilasából egy 
néger dugja ki a baglyas fejét és az ő ke
mény kobakja a czélpont; a ki eltalálja, az 
nyert. Gummilapdákkal dobálnak reá és 
a néger minden egyes dobás előtt fölnéz; 

egyik szemét behunyva, műértő pillantással végignézi az emberét, 
hogy veszedelmes czélzó-e vagy sem? Ha úgy látja, hogy nem kell 
félni tőle, akkor arra sem érdemesíti, hogy lehajtsa a fejét, bátran 
néz szemébe a dobásnak és nem igen csalódik. Ha pedig sejti, hogy 
jó dobóval van dolga, akkor gyorsan vállai közé kapja a fejét és 
csak a rossz sapkáját tartja oda a veszedelemnek. Nagy azután a 
hurrázás, ha a lapda talált; nagyot puffan a néger kemény koponyá
ján és a dobó büszkén viszi el a sétapálezát vagy mit, a mit nyert. 

Ezek között a látványosságok között sürög, tolong-áz egész dél
után százezrével ez a nagy naiv gyermek, az amerikai-nép'; a milyen 
komoly és számító áz üzleti életben, olyan szívesen fizeti el itt a 
tíz czentjeit a kaczagtató, vagy hátborzongató látványosságokra. Szíve
sen engedi magát becsapatni is, csak azt kívánja, hogy ügyesen csap-
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ják be. Egy «tenger alatt járó naszád»-nak meg kellett buknia, mert 
a ((tengerfenék csodáit;) Ígérte és mindössze néhány rossz kárászt és 
haldokló pióczát mutatott a víz alatt; tavaly én is felültem a pléh-
trombitás «barker»-je nagyhangú reklámjának, az idén már nem volt 
ott. Épen úgy eltűnt az egyetlen mutatvány, a mi az erkölcsöt sér
tette, az amerikainak józan érzéke nem tűri a piszkot a nyilvánosság 
előtt. A többi azonban mind fényes businesst csinál, a mi érthető is, 
tekintve, hogy egy-egy ilyen vasárnap délutánon három-négyszázezer 
ember fordul meg a szigeten. A legjobban megy az üzlet ott, a hol 
«ice-cream»-ot, fagylaltot árulnak; hihetetlen, mekkora mennyiségű 
jeget fogyaszt el New-York népe egy-egy meleg nyári napon. Ha 
Labradorból egy egész jégmező úsznék le ide, rögtön szétkapkodnák. 
Nagy tömegek hűtőznek a hűs tengervízben, a hátukat tartva az 
Oczeánról jövő nagy hullámoknak, a melyek nagyszerű robajjal 
törnek meg itt a homokos parton, a beach-(bícs)-en. Mások megint 
a két óriási fehér tánczteremben járják a tánczot, a melyekbe ingyen 
beléphet bárki, csak jó kabátja legyen. 

Elmúlik a délután, leáldozik a nap és a villamos vasutak még 
mindig ezreit ontják a népnek a szigetre. Nem csoda; előestéje van 
a szabad' Amerika legnagyobb ünnepének, a Szabadság-napnak! 
Évfordulója annak az örökké emlékezetes napnak, mikor a tizen
három alapító államnak Philadelphiában összegyűlt képviselői 1776 
július 4-én egyhangúlag kimondották, hogy lerázzák az immár tűr
hetetlenné vált angol jármot és szabad nemzet akarnak lenni. Ezt a 
napot, az Egyesült-Államok születésnapját azóta nagy ünnepséggel 
ülik meg évenkint, hanem az ünneplés módja szörnyen amerikai. 
A fekete égboltra fölszáll az első rakéta, utána szines csillagok és 
tűzgolyók repülnek föl, mellettem pedig elsüti a pisztolyát egy 
boy és éles hangján kiáltja: Glariesz forsz Dzsuláj (Glorious fourth 
July — dicsőséges július negyedike) hurrá! Van oka hurrázni, 
mert ez a nap, meg a holnapi aranynapja a gyerekeknek; szabad 
lövöldözni a nyilt utczán, a mennyit csak tetszik. Máskor becsuknák 
az embert érte, most azonban boldog-boldogtalan előszedheti a pisz
tolyát és eldurrogtathatja, a hol neki tetszik; békát, rakétát dobhat 
a kocsiútra és nem bántja érte senki. Élnek is az aranyszabadsággal 
a gyerekek, de még a nagyok is. A boyok zsebe tele van minden-
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féle pukkanó szerszámmal és játéktölténynyel és addig haza nem 
kerülnek, míg el nem lőtték az utolsót is. Éles töltéssel lőni meg 
van tiltva, hanem azért akárhányszor megjelenik az emeleti ablak
ban egy-egy jókedvű vankee és revolverének mind a hat töltését 
egymásután kilőve a levegőbe, hatalmas hurrah-val fejezi be a sike
rült müveletet. Olyan durrogás, puffogtatás folyik ezen az egész 
napon New-Yorkban, hogy az ember bátran az ostromlott Port-

A «New-Ydrk Cemral» pályaházában. A praktikus amerikai nem mondja, hanem fölirjar 
hogy: «Kérem a jegyet!» 

x\rthurba képzelheti magát, és ugyanilyen ez a nap mindenfelé az 
egész Egyesült-Államok területén. Csak az a baj, hogy a mulatság 
vége minden esztendőben szomorú; a harmadnap megjelent hivata
los adatok szerint ebben az évben meghalt a július 4-iki lövöldözés
ben az egész ország területén 46 ember, megsebesült 1667. Pedig 
ez csak az a szám, a melyről a hivatalos statisztika tud. Hiába, nagy 
naiv kamasz még mindig ez az amerikai nép! 

*** 
Ha Baedeker volnék, most sorra venném a nagy város minden 

nevezetességét és hűségesen végighurczolnám az olvasót az összes 



utczákon, hogv a ibntosabb helyeknél megállva, a barker pléhbarso-
nájával figyelmeztessem, hogy itt ez meg ez a látnivaló. Végigmen-
nénk az ötödik Avenuen, a milliárdosok és milliomosok utczáján, a 
keresztező harmincznegyedik utczánál betérnénk New-York legna
gyobb és legdrágább szállodájába, a Waldorf-Astoriába, a mely maga 
egy napra való látványosság; tizennégy emeletével nyolczvan méter 
magasra emelkedik föl a levegőbe, 1300 hálószoba és 800 külön 
fürdőszoba van benne, a temérdek nappali szobán és egyéb helyisé

gen kívül; az alkal
mazottjainak száma 
ezerötszáz. Esténkint 
25.000 villamos láng 
gyullad ki benne és 
az utazó válogathat, 
hogylV.HenrikJ.Fe-
rencz, XV. Lajos vagy 
I. Napóleon stilusa 
szerint, avagy inkább 
ó-görög, török,renais-
san'cevagy indiai stí
lusban bebútorozott 
szobában akar-e lakni 
és a reggelijét az ét
teremben, a pálma

kertben vagy a ház tetején levő kertben akarja-e elkölteni. Az igaz, 
hogy egy elsőemeleti saroklakásért fizethet egy napra ezer koronát 
és a pompás breakfast után el lehet készülve, hogy kétszáz koronás 
számlát nyújtanak át neki. 

Innen néhány percznyi úttal átmennénk a New-York Central 
vasuttársaság gyönyörű pályaházába, az egyetlenbe, a mely benn van 
egészen a város szivében, a 42-ik utczánál. Innen egészen a 96-ikig 
alagútban fut ki és be a napjában közlekedő 600 vonat, míg fölöttük 
akadálytalanul folyik az utczai közlekedés. A 96-ik utczánál egy via
duktra jön ki a vonat; a nagyszerű vasépítmény negyvenkét utczán át 
viszi a kocsisort az utczák fölött és a hozzátartozó kolosszális négy-
vágányos Harlem-híddal együtt tizenöt millió koronájába került a 

Indulásra készen. 
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társaságnak. A váróterem kincseket érő fehér márvány csarnok, a mely 
bátran beillenék a Louvreba vagy akármelyik európai fejedelem palo
tájába,— az óriási arányú üveges pályaházban pedig tíz-tizenkét hosszú 
vonat áll indulásra készen; csak a jelet várják, hogy kirobogjanak 
innen és ezer meg ezer mértföldes távolságokon száguldozzák be 
az Uniónak szinte mérhetetlen térségeit. A városnak ez a pontja az 
egyik legforgalmasabb hely; földfeletti, földalatti és utczaszini vil
lamosok, meg a bérkocsik ide ontják, vagy innen hozzák az utasai-

A «New-York Centrab) vasúti hidja a Harlem folyón. 

kát; hozzá lehet még tenni, hogy itt gázoltathatja el magát az ember 
a legkönnyebben. A többi vasutak, a Pennsylvania, az Erié, a 
Lackawanna stb. Railroad (vasút) pályaházai a Hudson-folyó másik 
oldalán vannak és gőzkompokon, úgynevezett ferryboatokon szállítják 
át az utasaikat a városból. 

Azután elmehetnénk egy kis gőzyacht-kirándulást rendezni New-
York körül. A hol a nagy hajóval kikötöttünk, a Cunard-Line dockja, 
az az 51-ik a dockok sorában, azonfelül is van még egy csomó, lefelé 
menve pedig a folyón, a nyüzsgő járművek között végre a Manhattan 
csúcsára érne a yacht, ott van egy nagy akvárium, a melyben min
den egyéb tengeri csoda között óriás teknősbékát és nyugtalanul 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 10 
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úszkáló kölyökczápákat lehet látni. Azután fölkanyarodunk az East 
Riverbe és elhaladva a testvérváros Brooklyn mellett, át a világhírű 
brooklyni híd és ennek méltó párja, az új vashíd alatt, hetvenkét 
dockot hagyunk el ezen az oldalon is és így érkezünk meg a folyam 
szigeteihez, melyeknek olyan érdekes szerepük van a nagy város ház
tartásában. A rabokat, az iszákosokat, elmebetegeket és a társadalom
nak egyéb hasznavehetetlen tagjait a metropolis nem akarja megtűrni 
saját falai között, kirakja őket ezekre a szigetekre. Van ugyan a 
városban is fogház, de a másika itt van a Blackwells-szigeten; ugyan
itt van a dologház és két városi kórház; a másik két szigeten pedig 
az elmebetegek és az iszákosok menhelye és szintén egynéhány kór
ház áll. Ward Islandnál összeszorul a folyam, sziklák állanak ki a 
vízből és a partok között dörgő zúgással örvényelve rohan a víz; 
itt van a hírhedt Héll Gate, a aPokol kapuja», a hol a múlt évben 
a ((General Slocum» kiránduló hajó kigyulladt és ezer utas, több
nyire nő és gyermek,, veszítette el az életét. A kik az égő hajóról 
leugráltak, azokat elnyelték a Hell Gate örvényei. 

Hát mindezt és még sok egyebet kellene végigmagyarázni egy 
lelkiismeretes vezetőnek a járó művén ülő társaság számára, hanem 
bármennyire szép és nagy város ez az újvilági metropolis, nekünk 
nincsen sok eltölteni való időnk benne. Kollégánk, Fogg Fileas sorsa 
kerget: záros határidő alatt kell körüljárni a glóbust (és az igazat 
megvallva: záros határidő alatt kell leadni a nyomdába a könyvet), 
azért folyton a fülünkbe cseng a bolygó zsidó Ahasverus kiáltása: 
Tovább, tovább! 

Az élőktől el is búcsúzunk a városban, hanem még egy látogatás 
hátra van, azt semmiképen nem szabad elmulasztani, mert az nagy 
úrnak szól. Most már ugyan nem él az a nagy úr, hanem valamikor, 
jó egynéhány százezer esztendővel ezelőtt tényleg királya volt mind
azoknak az óriási saurusoknak, a melyek a hüllők korának középső, 
jurái periódusában ott nyüzsögtek az amerikai földség nagy, meleg 
mocsaraiban. Az Amphibius Dinosaurus Brontosaurus ez, a. melynek 
nagyszerűen kikészített óriási csontváza ott áll az ((Amerikai termé
szetrajzi muzeum»-ban. 

A múzeumba a Central Parkon át visz az út, a mely ott a város 
közepén vagy háromszor akkora, mint a mi Városligetünk. A múzeum 
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gazdagságát még csak felületesen sem lehet leírni; egy teljes napot töl
töttem benne s bár a vendéglőjében ebédeltem és délután folytattam 
a körutat, mégis azzal a kielégítetlen érzéssel kellett távoznom, hogy 
alig láttam egy harmadrészét a gyűjteményeinek. A mit az Unió 
természetrajzi, palaeontologiai és néprajzi tekintetben érdekeset 
nyújt, az mind képviselve van benne, azonkívül a többi konti
nensek és a mély tengerek állat- és növényvilága is. A földszinten 
van egy kaliforniai óriás fának, a Sequoia Gigantea-nak egy darabja; 

A mocsarak fejedelme. 

a törzs kerülete 30 méter és évgyűrűi azt mutatják, hogy 1341 évig 
élt. Mikor a normannok először érintették Amerika partjait, akkor 
már félezer esztendős volt, megérte Columbus partraszállását, végig
élt még aztán négyszáz esztendőt és csak 1891-ben dőlt le. Halála is 
olyan volt, mint egy bukott uralkodóé, egy egész népet rántott 
magával; egész nagy erdőrészietet ütött agyon maga körül. Méltó 
párja az állatvilágban a Brontosaurus. Ezt a múzeum expedicziója 
1898-ban fedezte föl Wyoming államban; egy egész nyáron át tar
tott, a míg a rengeteg vázat ki birták szabadítani a sziklából, össze
csomagolták és a múzeumba szállították. Több évnek a munkája 
volt, a míg az egyes csontokat óvatosan megszabadították az azokat 

ro* 
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körülvevő mátrixtól, czementtel összeragasztották a törött részeket 
és az egészet fölállították mostani helyzetében. 1905 februárja óta 
áll itt a sok százezer év előtt élt kolosszus, mint kővé vált emléke 
az óriási hüllők, saurusok korszakának, a melyek benépesítették & 
Földet, mielőtt az emlősök evolucziója megkezdődött volna. 

A Brontosaurus csontváz hatvanhat és fél láb hosszú és tizenöt 
láb magas; czombcsontja 570 font súlyú. Az élő állat súlyát 90 ton
nára becsülik és egyike volt a legnagyobb állatoknak, a melyek 
valaha léteztek. Legföljebb néhány bálnafaj nagyobb nála, de annyi 
bizonyos, hogy a négylábú állatok közül ez volt a legnagyobb. 
Semmiféle most élő species nem hasonlít hozzá. Vastag, hosszú 

farka volt, mint a 
krokodilnak, hosszú 
és hajlékony nyaka a 
struczmadáréhoz ha
sonlított; kurta, zö
mök teste vastag ele
fántlábakon állt és 
óriási testtömegéhez 
képest nagyon kis 
feje volt. Fogainak 
alkotása azt mutatja, 

A Brontosaurus aranykorában. ^ * 
volt, egész alkotása 

pedig joggal enged arra következtetni, hogy életének legnagyobb részét 
a lassan hűlő föld meleg mocsaraiban töltötte; czammogva, gázolva 
az iszapban és néha úszva is a mélyebb vízben. Némelyek azt tart
ják, hogy néha kijött a szárazra is, de lábainak szerkezete semmi 
esetre sem engedhette meg, hogy huzamosabb ideig tartózkodjék a 
vízen kívül. Különben is ott baj érte volna, mert a milyen rengeteg 
hústömeg volt az állat, épen olyan gyámoltalan jószág is volt és a 
vízen kívül nagyon hamar áldozatául esett volna vérengző rokoná
nak, a Dinosaurus Carnivorusnak. Egyetlen védelmi eszköze legföl
jebb az lehetett, hogy — rádőlt az ellenségére és súlyával agyon
nyomta azt. 

Letűnt földperiodusok számlálatlan évezredeinek emlékét hir-
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deti a sziklasírjából ideállított óriási csontváz; körülötte pedig for
rongva halad a legújabb kor, a melyben többé nem a nagy test
tömegek, az izomerő uralkodik, hanem az értelem és az a lény, a 
mely ezt az isteni adományt birja, az Ember! A mocsarak királya, 
a Saurus, a múzeumba került; mikor elváltam tőle, az utolsó gondo
latom az volt, hogy ötszáz esztendő múlva még más levitézlett nagy 
uraságok is ide fognak kerülni a múzeumba a Brontosaurus mellé! 

*$& 
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GY FEHÉR márványszobor áll az Egyesült-Államok fővárosá
ban, az ország legelső háza, a Capitolium előtt. Egy ülő 
alakot ábrázol a szobor, római polgár tógájában, alatta a 

fölirás: First in War — First in Peace — First in the Hearts of His 
Countrymen. — Első a háborúban — Első a békében — Első polgár
társainak szivében. 

Lehet ennél szebbet mondani katonáról, polgárról, emberről? 
A férfiú, a kinek temetésén ezeket a szavakat mondták és a kinek 
szobrára azokat rávésték, Washington György és a város, a hol ez a 
szobor áll, Washington. 

Hol legyen az óriási Uniónak, az északamerikai kontinens két
harmad részének, negyvennyolcz szabad és független állam szövet
ségének a központja? Melyik állam dicsekedhessek azzal, hogy az ő 
városából igazgatják a hatalmas államszövetséget és -kinek a nevét 
viselje az a város? New-York a leggazdagabb, Texas a legnagyobb, 
Massachusetts, Connecticut és mások a legrégiebbek, melyiké legyen 
a dicsőség? Az államok kongresszusa úgy határozott, hogy egyiké 
sem; ne szülessen oligarchia azon a földön, a melyet a demokráczia 
szerzett meg sajátjának. Azért a fővárost kihasították az államok 
közül (máskülönben Marylandba tartoznék) és külön területet, dis-
trictet alkottak belőle, név gyanánt pedig azt a nevet adták neki, a 
mely névnek a tiszteletében minden amerikai ember megegyezik, a 
katonai, polgári és emberi erények ideális egyesítőjének nevét, 
Washingtonét 

A város a Potomac-folyó partján fekszik és erősen különbözik 
az amerikai városok rendes típusától. Itt nincsenek felhőkarczolók, 
hanem nagyobbrészt szép kertek közé épült házakból áll a város; 
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annál impozánsabban emelkednek ki a nagyszerű középületek. A leg
első közöttük a Capitolium. Ez a hatalmas épület az Egyesült-
Államok képviselőtestületének és szenátusának, valamint legfelső 

'/ 

Washington György. 

biróságának a székhelye; az első kövét Washington tette le 1793 
szeptember 18-dikán, az egész épületet mai alakjában 1859-ben 
fejezték be. Virginiai homokkőből és massachusettsi meg marylandi 
márványból épült. Egy magas halmon áll és legmagasabb pontja, a 
kupola szabadságszobra 307 lábnyira emelkedik a talaj fölé. Középső 

^é -
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része a Rotunda, egy óriási körépület, a melynek falain nyolcz nagy 
festmény ábrázolja Amerika és az Unió történetének legnevezetesebb 
jeleneteit. Ezek: 

Columbus kikötése San Salvador szigetén 1492 október 12-én. 
De Soto fölfedezi a Mississippit 1541-ben. 
Pocahontas indiánfőnök megkeresztelkedése 1613-ban. 
Az államalapító «zarándokatyák» útnakindulása Delft-Havenből 

1620 július 21-én, Talán a legszebb 
«A függetlenségi nyilatkozat megtétele)) Philadelphiában, 1776 

július 4-én. 1775-ben gyűlt itt össze az emlékezetes kongresszus, 
hogy segítsen az ország állapotán, a melyet az «anyaország)), Anglia 
zsarnoksága és igazságtalansága gyarmatosaival szemben immár 
elviselhetetlenné tett. Előzőleg sokat kérvényeztek a királynál és a 
parlamentnél, de hiába. Hosszú tanácskozás és érett megfontolás 
után végre azon az emlékezetes napon megtették a történelmi neveze
tességű nyilatkozatot, melyet érdemes ideírni, lehet belőle tanulni 
ma is! 

A kongresszusból, 1776. július 4-én. Amerika egyesült tizen
három államának egyértelmű nyilatkozata. 

«Ha az emberi események folyásában szükségessé válik, hogy 
egy nép szétszakítsa a politikai kötelékeket, melyek őt eddig egy 
másik néppel összekötötték és hogy elfoglalja a föld népei között 
azon különálló és egyenrangú helyet, melynek bírására a természetnek 
és a természet Istenének törvényei följogosítják, az emberiség véle
ménye iránt való köteles tekintet megkívánja, hogy a nemzet föl
tárja azon okokat, melyek őt az elválásra rábírták. Maguktól értető
dőknek tartjuk a%on igazságokat, hogy minden ember egyenlőnek lett 
teremtve és hogy a Teremtő mindenkit bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal 
ajándékozott meg s e%ek kö\é tartozik a% élet, a szabadság és a boldog
ságra való törekvés. Hogy ezen jogok biztosítására kormányok létesül
tek az emberek között, melyek jogos hatalmukat a kormányzottak 
közmegegyezéséből nyerik. Hogy ha valamely kormányforma ezen 
czélokra nézve végzetessé válik, a népnek joga van megváltoztatni 
vagy eltörölni azt és új kormányzatot alakítani, oly elvekre fektet-
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vén annak alapjait és oly módon szervezvén annak hatalmát, a hogyan 
legjobban véli általa elérhetni biztonságát és boldogságát. Az okos
ság mindazonáltal azt fogja diktálni, hogy régóta álló kormány-
formákat ne változtassunk elégtelen és múló okok miatt és ennek 
megfelelően minden tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek inkább 
hajlandók tűrni, míg csak tűrni lehet a bajokat, mint fölkelni és el
törölni azt a kormányformát, melyhez hozzá vannak szokva. De hogy 
ha egy folytonosan ugyanazon szenvedő alanyra irányozott visszaélé
sek és bitorlások hosszú sorozata meggyőzi őket, hogy föltétlen des-
potizmus alá akarják vetni, akkor joga, kötelessége a népnek, hogy 
elvesse az ilyen kormányzatot és új biztosítékokat keressen jövendő 
biztonságának. Ilyen volt eddig ezen gyarmatok békés tűrése és ilyen 
most a szükségesség, a mely arra kényszeríti őket, hogy megváltoz
tassák eddigi kormányzatuk formáját. Nagybritannia jelen királyának 
története folytonos jogfosztások és bitorlások története, melyeknek 
határozott czélja az volt, hogy abszolút zsarnokságot teremtsenek 
ezen Államok fölött. Hogy ezt bebizonyítsuk, bocsássuk a tényeket 
a pártatlan emberiség ítélete alá. 

(Itt következik a tények felsorolása.) 

Mindezeknél fogva mi, az Amerikai Egyesült-Államoknak kon
gresszusba összegyűlt képviselői, a világ legfőbb Itélőbiráját hívjuk 
tanúságul szándékaink tisztasága mellett és ezen tartományok jó 
népének nevében és hatalmánál fogva ünnepélyesen kinyilatkoztat
juk, hogy ezen Egyesült Tartományok szabad és független államok; 
hogy azok föl vannak oldva a britt koronával való mindenféle függés 
alól és hogy minden összefüggés azok és Nagybritannia között töké
letesen megszűnt; hogy azok szabad és független államok, melyek
nek teljes joguk van háborút indítani, békét kötni, szerződéseket 
kötni és kereskedést folytatni és minden egyéb ténykedéseket végezni, 
a melyeket más független államok tesznek. És ezen nyilatkozat főn-
tartásáért, erős bizalommal az isteni Gondviselés pártfogásában, egy
másnak kölcsönösen lekötjük életünket, vagyonunkat és becsületün
ket)) (Ötvenhat aláírás.) 

Ez volt az a férfias, bátor és jogos nyilatkozat, a mely az Egyesült-
Államokat és azok mai hatalmas nemzetét megteremtette. Háborús 
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éveknek hosszú szenvedése következett erre, de végre is győzött az 
igazság és mikor tizenegy évvel később Washington György elnök
lete alatt tanácskozásra jöttek össze a követek, akkor már megadhat
ták az új köztársaságnak azt az alkotmányt, a mely ma is alapját 
képezi a nemzet alkotmányának. A kép azt a jelenetet ábrázolja, a 
mint a nyilatkozat kidolgozására kiküldött ötös bizottság, Jefferson 
Tamás, Adams János, Franklin Benjámin, Sherman Roger és Living-
ston Róbert átadják az okiratot a kongresszus elnökének. Az eredeti 

1776. július 4. 

okirat az Egyesült-Államok alkotmányának eredeti szövegével az 
állami hadi és tengerészeti ügyek épületében van letéve. 

A következő két kép Burgoyne és Cornwallis fegyverletételét 
ábrázolja, midőn az angol tábornokok megadták magukat a győztes 
amerikaiaknak; az utolsó kép tárgya pedig az a jelenet, midőn 1783 
karácsonyán Washington leteszi fővezéri hatalmát a kongresszus 
kezébe. 

..-. Az épület két szárnyában vannak a képviselőtestület és a szenátus 
üléstermei, az elnök és az alelnök hivatalos szobája; az összes helyi
ségek nagyon szép festményekkel vannak diszítve, a melyek az ipart, 
kereskedést, békét, háborút, vallást szimbolizálják, vagy a nemzeti 
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történelem nagy jele
neteit mutatják be. 
Az egyik kép azt a 
jelenetet ábrázolja, 
mikor az angolokkal 
való másik háború
ban, az 1813 szept. 
13-án az Erie-tavon 
vivott ütközetben 

Commodore Perry 
a sülyedő zászlós
hajóról a köröskö
rül csapkodó ágyú-

Az Erie-tavi ütközet. golyók között átevez 
egy másik hajóra folytatni és megnyerni az ütközetet. 

A Rotunda oszlopcsarnoka az a hely, a hol az új elnök beikta
tása történik. A régi és az új elnök együtt jönnek föl az elnök lakásá
ból, a Fehér Házból a Capitoliumba, és az egybegyűlt házak s az 
állam legfőbb tisztviselői előtt, a diplomácziai testület jelenlétében 
teszi le az új elnök az esküt a legfőbb biróság elnökének kezébe: 
((Ünnepélyesen esküszöm, hogy hűségesen fogom teljesíteni az Egye
sült-Államok elnökének tisztét és a legjobb tehetségem szerint igye
kezni fogok fönntartani, megóvni és védelmezni az Egyesült-Államok 
alkotmányát)). 

*** 
A Capitoliummal szemben álló remek olasz renaissance-stimsú 

épület a Kongresszus könyvtára, a mely 1897-ben készült el és hat 
millió dollárba (30 millió korona) került. A kupolája alatti rotunda 
az olvasóterem, körülötte vannak a könyvtárak, a vakok olvasó
helyisége, a. térképterem, a képviselők és szenátorok olvasóterme 
stb. Gyönyörű falfestményekkel van tele minden terem, kettőt 
érdemes külön megemlíteni, az egyik a Vallást szimbolizáló fest
mény, a melyen egy férfi és egy nő térdelnek a kőoltár előtt, 
melyről áldozatuk füstje emelkedik föl; a másik pedig egy üveg
festmény, a hol a különböző emberfajtákat ábrázoló festmények között 
egy jóképű' magyarnak a tipikus feje látható. A kupola tetején a 
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Tudomány világosságát ábrázolja egy aranyozott fáklya, melyben 
örökké lobog a láng. Órák hosszat el lehetne időzni a gyönyörű épü
letben, hanem két könyörtelen hajcsár kergeti az utast, az óra és a 
vasúti menetrend. Még hátra van a Fehér Ház, az Egyesült-Államok 
kincstára, a Washington-emlékmű és egy sereg más, nem is szólva 
arról, hogy még a japán követségen is látogatást kell tenni, sőt talán 
ebédelni is illenék a tovább utazás előtt. Megint cseng Ahasverus 
hangja: Tovább, tovább! 

A tovább! most a Fehér Házhoz vezetett. Nem palota, nem Burg, 
nem Castle a neve, egyszerűen csak «a Fehér Ház». A polgárállam 
polgárelnökének a lakása. Egyszerű egyemeletes épület, jón oszlopok
kal, ormán a csillagos zászlóval. Azért fehér, mert 1814-ben, á njáso-
dik angol háborúban, a zsákmányoló angol csapatok fölgyújtották 
és a ház leégett, csupán a falai maradtak meg. Mikor megint föl
építették, hogy a tűz nyomait eltüntessék, fehérre festették a falakat 
és azóta megmaradt «Fehér Ház»-nak. 

Itt van a lakása, valamivel tovább, az Executive Office-ben a 
hivatalos helyisége a nagy köztársaság első tisztviselőjének, ezidő-
szerint Roosevelt Tivadarnak. Itt dolgozik hangyaszorgalommal, 
vagy Amerikában levén, talán stilszerűbb lesz azt mondani: teljes 
gőzzel ez a zseniális ember, a kit tavaly hazájának választópolgár-

A «Fehér ház.» 



158 A NEMZET FŐVAROSÁBAN. 

sága — minden felnőtt férfi — olyan nagy többséggel helyezett ismét 
vissza az elnöki székbe s a kinek nagy része van abban, hogy az 
Unió ma olyan világhatalom, a minőnek ismerjük. Ha meg akar 
pihenni nehéz munkájától az elnök, akkor a Fehér Házban levő 
boldog családi körébe vonul vissza, vagy elmegy Montana hegyei 
közé, medvére vadászni. Nemcsak mint elsőrangú államférfiúnak, 
hanem mint vadászembernek és írónak is jó neve van a népszerű 
« Toddy»-nak, több könyvet írt, főleg sportdolgokról. A mellett vallásos 
keresztény; vasárnaponkint rendes látogatója vallása templomának, 

a Dutch Reform ed 
Churchnek. 

Az elnök lakásá
tól a Treasury-hez, 
az Egyesült-Államok 
kincstárához vezet az 
út. Ez a nagy kiter
jedésű, jón oszlopos 
épület a nemzeti 
bank ; itt teljesítik az 
állami nagy fizetése
ket és innen indulnak 
útjukra a frissen nyo-

A nemzet első munkása. 
mott dollárok, hogy 

hosszú vándorlásban végigkalandozva az egész állam területén, sőt 
messze annak határain túl, végre megint ide kerüljenek vissza. 
A szomszédos épületben, az állami pénznyomdában készítik és innen 
röpítik ki őket hosszú útjukra, az a születésnapjuk; a mikor elindul
nak, szép tiszta selyemszürke a papirosuk, ragyogó rajtuk a kék és 
zöld nyomás és a kincstár vörös pecsétje: «Thesauri Americae Septen-
trionalisSigillum». Amikor évek vándorlása után megint visszakerül
nek ide, akkor zsíros, gyűrött papirosok és az a haláluk napja, innen 
többé nem adják ki a régi papírpénzt, hanem megsemmisítik azt. 
Milliárdokra menő pénz között vándorol itt a látogató, nagyon meg
érdemli a tapasztalat ezt a félórát, a mit erre fordít az ember. 

Déli II és 12, meg délutáni i és 2 óra között jelentkezhetnek 
a látogatók az Egyesült-Államok kincstárnokának hivatalában; egy 
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nagyon előzékeny és magyarázatra kész vezetőt kap a társaság, úgy 
hogy nyomról-nyomra, lépésről-lépésre megfigyelhetni a mindenható 
Dollár születésének és halálának történetét. 

Az államnyomdában kezdődik az út. Ez a kincstárnak egy ága; 
itt nyomják az állam-
kötvényeket és az 
állam jegyeket, úgy
szintén az okmány-és 
postabélyegeket stb. 
Magát a vésés mun
káját nem lehet látni. 
Erre nagyon vigyáz
nak, hogy valami
képen idegen ne ké
szíthessen levonatot 
a lemezekről; magát 
az eredeti lemezt nem 
is használják, hanem 
annak egy replikáját. 
Azért teszik ezt, mert 
ha az eredeti lemez 
megsérülne és újjal 
helyettesítenék: bár
mennyire hasonlí
tana is az új lemez 
a régihez, mégsem 
volna az eredeti, és 
így a róla készült 
jegyek voltaképen 
csak utánzatai vol- A kongresszus könyvtárának olvasóterme. 

nának az eredetinek, azaz hamisítványok. Míg ellenben, ha a másolat 
sérül meg és annak helyébe az eredetiről egy újat készítenek, úgy ez 
az új egy authentikus új lemez. Az első dolog, a mit a látogatónak 
megmutatnak, az államjegyek nyomása, a hol ötszáz alkalmazott fogla
latoskodik. A nyomásukhoz különös fajta papirt használnak, a mely 
a daltoni papirmalomból kerül ide, s a melynek gyártása szigorú 
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titok és törvény tiltja, hogy mások használjanak vagy utánozzanak 
ilyen fajta papirt. Ezer ivet tartalmazó csomagokban kerül ide; 
minden nyomdász ezer ivet kap egyszerre és ötszázzal készül el egy 
nap az egyik oldalon. Egy-egy ívből négy pénzjegy kerül ki. Mikor 
a nyomás kész, megolvasva egy számozógép alá kerülnek, a mely 
kék tintával bélyegzi reájuk a sorozat betűjét és minden egyes 
jegynek a számát. A megszámozott bankókat mégegyszer meg-

A Vallást ábrázoló falfestmény a kongresszus könyvtárában. 

olvassák, azután ugyancsak ezer ives csomagokban jutnak át a 
kincstárba. 

Itt tizennégy osztály van 1400 alkalmazottal; minden egyes 
munkadarab harmincz különböző ember kezén megy keresztül. 
A nyomdából a kész iveket mindennap reggel kilencz órakor hozzák 
át. Minden egyes ilyen szállítmány kerek egy millió dollár értéket 
képvisel, épen azért gondosan elzárva, aczélkocsiban hozzák át a 
kincstárba és egy szakasz fegyveres őr kiséri. Itt ráütik az ivekre a 
kincstár vörös pecsétjét, azután egy vágógép négy darabba vágja az 
ivet és készen van az egy, öt, tíz, száz vagy ezer dolláros csomag. 
Ha ez utóbbiakból áll a csomag, akkor négymillió dollár értéket 
képvisel egy-egy. Természetes, hogy ekkora értékekkel nem bánnak 
könnyedén. Mindegyik csomag tartalma öt számláló hivatalnoknak 
kezén megy keresztül egymásután/Ezek a számlálást végző hivatal-
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nokok valóságos művészek a maguk szakmájában. Mindennap átlag 
320.000 új pénzjegy megy keresztül a kezükön és oly ügyesen tud
ják ezt a'rengeteg tömeget megolvasni, hogy még arra is van idejük, 
hogy mindegyik darabot külön megnézzék és rögtön fölfedezik, ha 
valami hiba esett,'a nyomásban vagy a pecsételésben, az ilyen dara
bot azután félreteszik. Nem valami szellemes foglalkozás, hanem azt 
meg kell adni, Hogy bámulatos ügyesség, 
pontosság és gyorsaság kell hozzá; éles 
szemük és gyakorlott'kezük úgy dolgozik, 
mint egy tökéletes gép. A számlálási végző 
hivatalnokok nők. Mikor azután az utolsó 
számlálónak' a.kezén is ke
resztül ment a dollárcso
mag, akkor barna papirosba 
csomagolják, lepecsételik és 
elviszik a nagy pénzszek
rényekbe.' Mindennap újabb 
tömegekben érkezik' ide és 
mindennap kiveszik • 
innen a-, megfelelő 
menyiiyiséget, hogy 
forgalomba hozzák. 
Igy^születika dollár.!. 

Ahalála,azmég 
körülményesebb. Ha 
valaki egy dollár éle
tének véget akar vetni, egyszerűen-odamegy a beváltó osztály rácsához 
és benyújtja a használt pénzt Helyette kap ezüstöt, a beadott pénzjegy 
pedig néni kerül többé forgalomba. A bankok és a beváltóhivatalok 
állandóan nagy tömeg elhasznált pénzt szállítanak be, melyért újat 
kapnak a kincstártól. . A beváltást nagy pontossággal ellenőrzik, 
minden kiadott új dollárért egy elhasznált réginek kell befolynia. Itt 
is nők végzik a számolást: száz darabos csomagokba rakják a régi 
pénzt,-azután egy gép alá állítják azt, a mely négy. lyukat fúr a cso
magba és az így vándorol tovább. De neríicsak megszámlálniuk kell 
a pénzt,- hanem meg is vizsgálniok, nincs-e közte hamisítvány, vagy 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 11 

Vela Napóleonja a washingtoni nemzeti szoborgyüjte-
ményben. 
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úgynevezett fölemelt darab, a hol például a két dollárosból egy 
szerény zérus hozzáadásával 20 dollárost csinált az ügyeskezű hami
sító. A gyakorlat tökéletessé teszi az embert; a számlálók gyakorlott 
szeme rögtön fölfedezi a hamisítványt, az ilyen azután a detektiv-
osztályba kerül, a mely elindul a gazdáját keresni. 

Az átlyuggatott csomagok másnap a nagy vágókés alá kerülnek. 
Ez két darabba vágja a jegyeket és újabb megszámolás és összehason
lítás után a régi pénz végre a «macerator»-ba jut megsemmisítés 
végett. Ha ezen utolsó összehasonlításnál tévedést vagy ki nem válasz
tott hamis pénzt fedeznek föl, úgy az annak megfelelő összeget a 
számláló fizetéséből levonják. A beváltóhivatalban napjában átlag 
egy millió dollár értékű használt pénzt dolgoznak föl és az évi 
átlag 300 millió. Vasárnap és nemzeti ünnepnapokon természetesen 
nem dolgoznak. Az itt alkalmazottak munkája jóval nehezebb, mint 
azoké, a kik az új pénz kibocsájtásánál dolgoznak, mert a gyűrött, 
rongyos papirost sokkal nehezebb kezelni, mint az újat. 

Egy külön sarokban dolgozik háborítatlanul az a nő, a kinek 
dolga az összetépett, félig elégett vagy más módon megcsonkult és 
beváltásra benyújtott pénzt kezelni. Valóságos rejtvényeket kell neki 
megfejtenie, rébuszok kitalálásából áll a munkája. Jó szívvel végzi, 
mert tudja, hogy ha sikerül egy-egy ilyen talányt megfejtenie és a 
beadott rongyokból egy egész pénzdarabot vagy annak legalább nagyobb 
részét összeállítani, mindannyiszor egy-egy kárvallott embert segített 
meg vele. Ekkor például egy tízdolláros darabot illesztgetett össze, 
a melyet disznó rágott meg; hanem az ő munkájához nem engedik 
közel a látogatókat, hogy háborítatlanul dolgozhassék. Bizonyos sza
bályok vannak, a melyek szerint a megcsonkult pénzt beváltják: ha 
háromötöd része megvan, akkor kifizetik az egész értékét; ha keve
sebb, mint három, de több mint kétötöd része, akkor az érték felét; 
kétötöd részen alóli csonkot csak úgy váltanak be, ha bebizonyít
ható, hogy a többi része egészen megsemmisült. 

A halálra itélt. dollárok végre a vesztőhelyre, a macerátorba 
kerülnek. Ez egy nagy aczéltartány, a mely vizet tartalmaz és sűrűn 
egymás mellé helyezett aczélkésekkel van kibélelve, a melyek, ha a 
gép mozgásba jön, a beledobott papirost igen apró darabokra vágják 
föl. Az egész szerkezetnek három kulcsa van, az egyik a pénzügy-
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Hogyan születik a dollár. 

miniszternél, a má
sik a kincstárnok
nál a harmadik pedig 
a főellenőrnél. Ezek 
hárman, vagy meg
hatalmazottai^ min
den délben egy óra
kor pontosan meg
jelennek a gépnél és 
maguk mellé véve 
egy negyedik valakit, 
a ki a népet képviseli 
az aktusnál, hozzá
látnak a régi pénz 

megsemmisítéséhez. Kinyitják a szerkezetet és az örökké éhes mon
strum olyan drága falatot kap ebédre, a mihez képest a Lucullus 
lakomája vagy a Waldorf-Astoria menüje olcsó népkonyhai ebéd. 
Kerek egy millió dollárt, vagyis ötször annyit koronaértékben. 
A 156 kés mind kisebbre és kisebbre vágja az anyagot és az egész 
munka négy-öt nap alatt ér véget. Akkor kinyitják az alsó csapot 
és egy nyúlós tömeg folyik ki, a melyet visszavisznek a nyomdába, 
hogy ott táblákba nyújtsák ki a salakot, melyből azután mindenféle 
apró emléktárgyakat készítenek. Ötven centért egész fejedelmi vagyont 
vehet itt meg az ember, annyi megsemmisült érték van összepréselve 
abban a kis kemény 
pép darabban. 

Ez a dollár szü
letésének és halálá
nak története. Az élet
története pedig... oh, 
azt érdekes volna 
tudni! Hány száz és 
százezer kézen ment 
keresztül, a míg ide, 
első szárnybontása 
helyére visszakerült? 
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Volt becsületes munka fizetése és hitvány bűn jutalma; kérges kezébe 
szorította a hét végén a munkás és borravalónak dobta oda a nagyúr; 
egyedül, utolsónak szorongott a szegény asszony kendője sarkában 
és sok társával volt együtt a nagy bőrtárczákban; vitték, utaztatták 
robogó vonatokon és lebegett az Oczeánok mélységei fölött, látott 
messze világokat és évekig volt bezárva vasszekrényben vagy elásva 
a földben; adták szépszerével és hozott haza a gazdájának kenyeret, 
ruhát, máskor megint úgy vették el véres erőszakkal... Micsoda 
regényeket tudna mesélni ez a kis salakdarab! De nem szól semmit, 
némán, mint a Sphynx, mered a kérdezőre, míg mellőle új társainak 
százezrei indulnak ki a messze nagyvilágba, hogy megkezdjék ide 
visszatérő körfutásukat. 

Nehogy pedigvalaki lesajnálja az egész mesterséget és azt mondja, 
hogy hiszen ez mind csak papirosforma! Igenis papir, de a papirost 
hordozó érczalap, ez az óriási érték itt van a kincstár pinczéjében föl
halmozva arany- és ezüstrudak alakjában, vastag pánczélfalak és villa
mos telepek oltalma alatt. Hogy pedig mindenféle betörőnek elmenjen 
a kedve a merész vállalkozástól, hogy az államkincstár kárára tömje 
meg a zsebeit, "éjjel-nappal erős őrség őrzi az épületet. Számolva az 
amerikai betörők páratlan vakmerőségével — majd később, a vonat
rablásoknál lesz róluk szó —napközben a főajtónál egy külön őrség áll, 
a:mely telefon összeköttetésben vá!n az-őrség kapitányával, ez pedig 
a ' réndőrfőnökséggel és a kaszárnyákkal. Hirtelen támadás esetére 
ezer darab fegyver van szétosztva az épület különböző részeiben és 
néhány pillanat alatt ugyanannyi fegyveres ember állna készen meg
védeni a nemzeti vagyont a rablás ellen, öt perez alatt pedig Fort 
Myerből vágtatva érkeznék meg a lovasság. Ilyen elővigyázat mellett 
a t ez. betörőknek elmehet a kedvük a vállalkozástól. 

Az óra megint sürget, az idő fogy, pedig még hátra van egy 
fontos dolog, a kis japánok. Útban az országuk felé, most fogok 
először találkozni velük, itt a washingtoni japán követségen. Nem 
mintha már nem láttam volna eleven japánt, hiszen azt lehet látni 
Budapesten is, hanem eddig még nem beszéltem egygyel sem. Kiváncsi 
voltam az első találkozásra, a melyhez a budapesti tankerület főigaz
gatójának, dr. Erődi Béla úrnak jóvoltából jutottam hozzá. Ő volt 
az, a ki tavaly őszszel a földrajzi kongresszuson, melyen Magyarorszá-
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got és a magyar földrajzi tudományt képviselte, itt Washingtonban 
megismerkedett a japán követség titkárával, dr. Hioki Ekivel és 
ajánlólevelet adott hozzá. Háborús időben mindig jó, ha az embernek 
egynehány hivatalos papiros van zsebében, hogy kémnek vagy más
micsoda rossz szándékú embernek ne nézzék; félős ismerőseim úgyis 
eleget biztattak idehaza, hogy így meg úgy fognak muszka kémnek 
•nézni a japánok, hát hogy minél kevesebb eshetőségem legyen erre 
a kellemetlen dologra, elmentem bemutatkozni a felkelő nap győ-

Washington sírja. 

zelmes fiaihoz jó korán, már itt Amerikában. Künn a villák között 
az N utcza 1310. száma fölött lengett a pirosnapos fehér lobogó. 
Becsöngettem. Hires ház volt ez most, mióta bizonyossá vált, hogy 
nemsokára megkezdőditek a béketárgyalások a győztes japánok és a 
legyőzött Oroszország között; sok titkos Írásos telegramm nyargalt 
át .a Csendes-Qczeán mélységes fenekén keresztül, Tokióból ebbe a 
kis: házba. Mandulaszemű kis japán szolga nyitott ajtót és "beveze
tett' egy. japán farágványokkal meg lakkmunkákkal ékes szobába, 
azután .lehívta az egyik titkárt. Az, a kit kerestem, nem volt otthon; 
az Egyesült-Államok külügyminisztere, John Hay halt meg Cleve
landban, annak a'temetésére utazott föl, hanem lejött a kollégája, 
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egy igen előzékeny és kedves úriember. Szépen beszélt angolul és 
a hogy előadtam neki, hogy mi járatban vagyok, csupa szívesség 
lett; mondotta, örül, hogy magyar embernek tehet valamit. Mint 
mondta, nemrégiben Bécsben járt és ott meggyőződött, hogy a magya
rok rokonszenve a japánokkal van és azoknak kívánja a diadalt; 
«örvendek, hogy az Önök kedves nemzete egy tagjának ezt most 
valami módon meghálálhatjuk)). Bemutattam neki dr. Erődi úr levelét 
és a magyar kormánytól való irataimat, a melyekből kitűnik a tanul
mányút czélja és ő készségesen megígérte, hogy ajánlóleveleket kapok, 
a hová csak kérek, a japán közoktatásügyi miniszterhez és egyebüvé. 

Mivel azonban az első 
titkár nem volt ott
hon, megegyeztünk, 
hogy levélileg intéz
zük el a dolgot. Az
után még egy kicsit 
szidtuk az oroszokat 
és barátságosan el
búcsúztunk. 

Még egy neveze
tesség volt hátra, a 

A néma hadsereg. . . 
Washington emlék

mű. Nem kerülheti el az ember, a városnak akármely pontján van, az 
óriás márványobeliszk minduntalan elébetünik. Ez a legmagasabb 
kőépítmény a világon, 555 angol láb magas. Ennél csak az Eiffel-torony 
magasabb, a mely 984 láb, de ez vasból van, a többi építmény mind 
alacsonyabb nála, a kölni székesegyház 524, Cheops gúlája 520, Szent 
Péter dómjának magassága 518 láb. A köztársaság atyjának emlékét 
hirdeti. 

((Hirdesse ezen emlék az egész amerikai népnek háláját ezen 
ország atyja iránt. Emeljétek a felhőkig; nem fogjátok elérni az ő 
elveinek fenségét! Építsétek azt a föld őssziklatalajára; nem tehetitek 
tartósabbá az ő hírénél. Alkossátok azt szeplőtlen parosi márvány
ból; nem lesz az tisztább az ő életénél...)) beszélt a szónok, mikor 
az első követ a földben elhelyezték. Külseje fehér marylandi márvány
ból való, belsejében pedig emlékkövek vannak elhelyezve nemcsak 
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Amerika minden részéből, hanem más világrészekből is, a régi car-
thagoi Aeskulap-templomból, Páros szigetéről, a Parthenonról, Szent 
Hona szigetéről, Napóleon sírjáról, Svájczból a Teli Vilmos kápolná
ból stb. Az obeliszk belsejében közel a csúcsáig lift visz föl, a csúcs
nak aluminium-lapjába pedig Lans Deo fölírás van bevésve. 

Maga a sír a várostól 16 angol mértföldre Mount Vemonban, 
Washington mezei birtokán van, a hol az elnöksége után mint 
egyszerű polgár élt 1799-ben bekövetkezett haláláig. Ugyanitt áll 
Washington háza, 
egy egyszerű faház, a 
melyet most az Egye
sült-Államok vettek 
gondozásba, hogy 
megmentsék az enyé
szettől és pedig ér
dekes módon úgy, 
hogy minden egyes 
állam egy külön részt 
gondoz benne, pl. 
Massachusetts állam 
a köny vtárszobát,Vir-
ginia azt a szobát, 
melyben Washing- . T . , . , .. 

J ° Az ccismeretlen halottak» sírja. 
ton meghalt. 

Hasonlóképen kegyelettel gondozza az Egyesült-Államok népe a 
Potomac folyó mellett azt a temetőt, a melyben azoknak a katonák
nak csontjai nyugosznak, a kik az 1861—65-iki nagy polgárháború
ban az Unió föntartásáért harczolva, itt és a Rappahannock melletti 
csatában elestek. 16.000 fehér kő áll hosszú sorokban, hadirend
ben, mint egy néma sereg, mindegyik alatt egy katona; a nevük oda 
van vésve a kőre. 2111 elesettnek nem tudták meg a nevét, eze
ket egy közös nagy sírba temették és a sír neve: «Az ismeretlen 
halottaké)). 

A temető magas árboczán egész nap ott leng a nemzeti zászló, 
hogy annak árnyékában nyugodjanak azok, a kik vérüket adták a 
nemzet egységéért; 250.000 ember életébe került ez a borzalmas 
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háború az Uniónak és ugyanannyiba a legyőzött ellenfélnek, az el
válni akart rabszolgatartó déli államoknak. 

így becsüli meg a nagy nemzet alapítóját és nemzeti halottjait; 
de nemcsak az amerikainak szentek ezek a helyek. Szabadságszerető 
idegen nemzet fia is tisztelettel áll meg mellettük, mert útjelző kövei 
ezek az egész emberiség nagy eszméi fejlődésének és haladásának, a 
melyek tán épen innen Amerikából kiindulva, fogják tartani egykor 
győzelmi menetüket az egész világon át! 

r V * ^ r 
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ISZTA, szép időben hagyta el a Pennsylvania Railroad pompás 
vonata Washingtont és így jutottunk el egészen Baltimoreig. 
Ez az Egyesült-Államok legnagyobb városai közé tartozik, 

több mint félmillió lakossal; az annak idején Angliából az üldözések 
miatt idemenekült katholikusok alapították Lord Baltimore vezetése 
alatt; az ő területük, Maryland volt az első, a mely kimondotta a vallás
szabadságot. Baltimore körül egyszerre olyan felhőszakadás kerekedett, 
hogy rövid idő múlva már csupa rohanó, szennyes vizű patak közt 
haladt a vonat. Leszállt az este és a vonat fényes ablaksorai jobbról
balról zuhogó áradatban tükröződtek vissza; eredetileg patak folyt a 
töltés mellett, de a felhőszakadás rövid egy óra alatt folyóvá dagasztotta, 
a mely piszkossárga vizével csapkodva nyaldosta a töltés tetejét. Az 
áradat perczről-perczre nőtt szemünk előtt, de a vonat tartotta még 
magát és lassított futással bár, de állhatatosan törtetett előre czélja, 
Harrisburg felé. Egyszerre az áradat elérte a töltés koronáját és a 
rohanó víz zuhogva ömlött át a síneken; a vonat kerekei pacskolva 
vágták szét a sárga hullámokat; A dolog kezdett izgató lenni; a 
yankeeknek. roppantul tetszett a szokatlan látvány, kiültek az'utolsó 
kocsi nyitott végébe és; kurta pipájukat szíva, amerikai ízű viczcze-
ket faragtak, hogy a ((Pennsylvania Railroad átalakult Transatlantic 
hajóstársasággá)). Feszülten leste mindenki, hogy melyik győzi 
tovább': a yíz-e vagy a gőz? 
• ; Végtére is a víz ereje kerekedett felül. Mikor a vonat, kerekei 

már majd; egy lábnyi magas vízben jártak, a mozdonyvezető meg
gondolta a dolgot és először megállította, azután nem szívesen bár,: 
de visszatolatta a vonatot Baltimor;eba. Mindenesetre ez volt a -leg-: 
okosabb, a mit tehetett, már így is fáklyás embereknek; kellett a hát-
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ráló vonat előtt gázolva a töltést kipróbálni, hogy elég erős-e még, 
megbírni a terhet? Okos dolog volt a visszafordulás, de az igazat 
megvallva, ez mégsem volt telivér amerikai eljárás. Az igazi ame
rikai mód az lett volna, teljes sebességgel nekivágni a víznek, a míg 
vagy átrepülünk rajta, vagy egyszerre elfogy lábunk alól a talaj és 
belezuhanunk mindenestől! Hanem hiába, szelídülnek ők is. 

Utunk — a hirtelen áradás miatt nagy kerülővel és tizennégy 

órás késéssel — Pennsylvanián át vezetett Clevelandba. Az egész 
Pennsylvania egy óriási nagy bányavidék és a gyártelepek hosszú 
sorozata. Össze-vissza furkált hegyeken át, örökké füstölgő gyár
kémények ezrei között vezet a vasút; az újkor leghasznosabb drága
köve és legértékesebb férne van itt a hegyek gyomrában, a kőszén 
és a vas. Átmegyünk a Susquehanna folyó 1167 méteres hídján és 
az Alléghany hegységben kanyarog a vonatunk, egy helyen tökélete
sen olyan görbületet csinál, mint a lópatkó; a merre nézünk, a 
hegyek oldala csupa tárnanyilás, szénportól fekete munkások ezrei 
járnak rajta ki és be, az állomásokon pedig hosszú tehervonatok vég-
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telén sora van örökös mozgásban, a kibányászott szenet és vasérczet 
szállítja valamennyi. A völgyek mélyét olvasztókemencék és kohók 
vörös fénynyel izzó tüze világítja be, fölöttük pedig lomha fekete 
fellegekben hullámzik a nehéz, fojtó kőszénfüst. 

Délután háromkor azt mondják, itt van Pittsburg, át kell szállni 
Cleveland felé. Nézem, de nem látom a várost; nem nagyítás, de 
valóság, hogy olyan füstbe van temetve, hogy egészen közel lehet 

A déli szünet alatt. 

hozzá az ember és mégsem lát belőle semmit: a pályaháza előtti 
térről nem láttam tovább háromszáz lépésnél az utczán. És itt mégis 
emberek laknak! Pedig nem is kevesen, 322.000 lakosa van ennek 
az óriási kohóvárosnak s azok mind itt élnek a füstben. Pittsburg a 
nyugati kapuja Pennsylvaniának, annak az államnak, melyet az Angliá
ból kivándorolt quákerek, «reszketők)> felekezete alapított Penn Vil
mos vezetésével 1682-ben. Ma Pennsylvania az Unió egyik leggaz
dagabb, valóságos gyárállama. 1900-ban 52.185 ipartelepe 733.834 
munkást foglalkoztatott és az állam nyers termelésének értéke ezer-
nyolczszázharmincznégy millió dollár volt. Magát Pittsburgot, az 
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«aczélvárost», a hogyan ma hívják, vagy száz esztendővel ezelőtt ala
pították egy elhagyott franczia erődítmény helyén, a vidék védel
mére a nyugat felől erre portyázó indiánok ellen. Akkor egynéhány 
elszánt quaker ült a fatörzsekből összerótt őrházakban, bibliával a 
térdén és puskával a hóna alatt, ma pedig ezrével füstölögnek 
itt Andrew Carnegienek, a milliárdos aczélkirálynak és a nagy aczél-
trösztnek, a ((United States Steel Corporation)) (Junájted Stétsz 
Sztíl Karparésn)-nek kohói és gyárai. Ez utóbbi társaság 1901-
ben alakult egy billió dollár tőkével; Dárius Sanyaró Vendelnek 
számít ekkora irtózatos vagyon mellett. Gyárt a világon mindent, 
a mit csak aczélból csinálni lehet, a bicskától kezdve a hajópánczélig. 
Ezt persze csak úgy teheti, ha közelből kapja a szenet, de ez van 
bőven, ez az államnak legfőbb terméke. A füst, a mit csinál, irtóza
tos teherként nehezedik az egész vidékre, úgy ül rajta, mint valami 
nagy fekete átok; alig lehet elhinni, hogy ebben emberek élnek. De 
hiába, a dollár nagy úr; a nagy aczélgyárak nagy munkabérekkel 
fizetik az emberpusztító munkát és a kivándorlóknak folyton ujabb és 
ujabb rajai tódulnak ide, pótolni a munkában kidőlteket. Sok szegény 
magyar ember dolgozik itt és sok lelte már halálát ezen a helyen; 
nem ritkaság, hogy összeégeti magát vagy egy félrelépéssel belezuhan 
a kohóknak ötezer fok hőségnél fehér izzással kavargó folyékony 
aczéljába. A bányamunkások dolga meg épen keserves, az a leg
alsóbb fajta munka, amerikai nem is igen vállalkozik reá, hanem a 
magyar, tót meg ruthén kivándorlók nagy tömegei kerülnek a kőszén
bányákba. A pittsburgi osztrák-magyar konzul beszélhetne arról, hogy 
hány magyar ember pusztul el itt évenkint a gyárakban és bányák
ban, pedig ő sem tud mindent, mert akárhány áldozat sorsa nem 
kerül soha a nyilvánosság elé. . , . , . : . . .-

Negyvennyolcz kilométerre Pittsburgtól a vonat, elhagyja Penn
sylvaniát és átmegy Ohio államba; Régi indián neve ez a területnek, 
melyet a franczia La Salle Ferencz kutatott föl először 1680 körül, 
mikor Canadából errefelé járt le, hogy később a Mississippit keresse 
föl. 1788-ban kezdték a területet'rendszeresen gyarmatosítani; mai fő
városa Columbus, legnagyobb városai pedig Cincinnati és Cleveland. 

Ebbe az utóbbiba vezetett az utam. Ott van a város az öt nagy 
tó egyikének, az Eriének partján, arról nevezetes, hogy New-York 
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után itt van. az Egyesült-Államokban, a legtöbb magyar.'Biztosan 
senki sem tudja, hogy mennyi, már csak azért sem, mert a munkás
népség sokat vándorol, ma itt van, holnap ott, a szerint, hogy hol 
fizetik.jobban a munkáját. Azért csak hozzávetőleges.a számítás; azt 
mondják, hogy van magyarországi származású itt vagy negyvenezer. 
De észre .is lehet venni, akárhányszor hall az ember az utczán, a 
villamoson magyar meg tót szót; némelyik utczán, mint a South 
Woodland Avenuen meg surün .tarkáilik a.magyar fölírás. Arról már 
azután az amerikai czímfestő nem tehet, hogy az a magyar fölírás 
néha így. jön ki, hogy: Wegyeskereskedés. 

Azt mondtam, hogy magyar szót is hall az ember sokat. Hanem 
milyen az az amerikai magyar szó! Ott ült két magyar a pályaház
tól a városba vezető villamoson és az egyikük vitte a szót: 

— A múltkor, hogy odakinn jártam a plézen, kerestem a 
sógort, a ki ott van a hossznál burdon. Nem volt otthon, azt mond
ták, hogy a szalonban van. Meg is találtam, aztán megtrittolt egy 
kvóder ára viszkivel. 

A mi becsületes magyarsággal azt jelentené, hogy kereste egy 
helységben a sógorát, a ki ott a munkavezetőnél lakik teljes ellátá
son. Nem találta otthon, mert a korcsmában volt. Ott azután ráakadt 
és a sógor megvendégelte őt egy negyeddollár ára pálinkával. 

Megkérdem a bácsitj hogy hol kell átszállni a' Woodland 
Avenue felé? ' • • " ; . • : • - . ' : • • 

— Hogy merre kell'csendzsolni a Vúdland Evnyúra? Ehol ni a 
korneren, ott jön az a sárga káré, az megy arrafele. ; 

.Mentem hát a hosszú Avenuen lefelé. Ott van az, a mit és a 
kit kerestem, a .'magyarországi szent Erzsébetről nevezett magyar 
templom'és annak tiszteletreméltó plébánosa, Böhm Károly, az'ame
rikai magyar, katholiczizmús úttörője. Ő volt az, a ki" engedve :a 
lelkipásztor nélkül élő amerikai magyar katholikusok könyörgő sza
vának, vagy'tizennégy évvel ezelőtt elhagyta csöndes, nyugalmas 
faluját, a honti hegyek közötti Mária-Nosztrát és átjött ebbe 'a vad 
idegen világba, a hol azután kapott egy akkora plébániát, a mi'még 
a budapest—józsefvárosinál is nagyobb: az egész Amerikát. O volt 
akkor az egyetlen magyar pap az egész óriási kontinensen, hát ő 
reá hárult a mindenfelé szétszórtan élő magyarok lelki gondozása, 
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New-Yorktól San Franciscoig. Bejárta az egész roppant területet, a 
merre csak magyarokat sejtett, prédikált nekik más nemzet templo
mában, ha lehetett, kibérelt teremben, vagy éjszaka egy üres raktár
ban, ha nem ment máskép. Utazott expressvonattal és tehervonaton, 
a hogy fordult. Végre azután itt Clevelandban, a magyarok főhelyén 
ütötte föl főhadiszállását és itt építette föl azt a szép kőtemplomot, 
a mi ma a So. Woodland Avenuen (jó magyar fordításban Alsó
erdősoron) áll. A paplak, az fából van, azt a város másik végén vet
ték meg és úgy tolták ide a templom mellé. Az a legszebb, hogy a 
plébános benne lakott azalatt is, a míg a tolatás tartott! Európai 

Cleveland főtere. 

ember a fejét csóválja ilyenek hallatára, hanem Amerikát nem sza
bad a mi fogalmaink szerint mérni. Ez a templom hallotta tavaly 
kilencz napig Prohászka püspök úr gyönyörű missióbeszédeit, a 
melyekre eljöttek az emberek messze vidékről is, mert amerikai 
embernek 2—300 kilométeres út játékdolog; olyan hamar nekiindul, 
mint a hogyan európai ember a villamosra fölszáll. Innen kezdődött 
azután az amerikai magyarságnak nemzeti nyelve szerinti templo
mokkal való ellátása; ma már vagy húsz magyar templom van az 
Egyesült-Államok keleti felén, New-Yorkban, Passaicon, Barnum 
városában, Bridgeporton, Mac-Keesportban, Lorrainban, Toledoban és 
más helyeken. A passaicinak a fölszentelésén tavaly voltam Szent 
Istvánkor; olyan-magyar bandériummal fogadták a püspököt, hogy 
csakúgy bámult az amerikai város és, last not least, olyan magyar 
ebédet csaptak utána, hogy a yankeek úgy nyelték a túrós rétest, 
mint a mennyei mannát. Ám azért Cleveland marad továbbra is a 
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központ, nemcsak az itt lakó magyarok nagy számánál, nemcsak 
első papjuk személyénél fogva, hanem azért is, mert itt jelenik meg 
a katholikus magyarok lapja, a ((Magyarok Vrasárnapja». Ez a szel
lemi kapocs, a mi összefűzi őket. 

Es azután még valami van Clevelandban, a mi ehhez a hely
hez fűzi az egész amerikai magyarságot: Kossuth Lajos szobra itt 
áll, ebben a városban. Az élő 
Kossuthot a magyar nemzet el
nyomatásának szomorú éveiben 
tanulta megismerni Amerika 
népe, a mikor a volt kormányzó 
letiport nemzetének igazát ide 
jött hirdetni Amerika szabad 
népe közé. Bevonulása New-
Yorkba valóságos diadalmenet 
volt, kifogták kocsijából a lova
kat és úgy vitték őt a Broad-
wayn . végig; Washington és 
Lafayette óta soha szabadság
hőst nem ünnepelt úgy ez a 
nemzet. Most érczszobra áll a 
városi parkban, hazai földből 
emelt dombon; itt mondotta 
tavaly Apponyi Albert gróf azt 
a remek beszédjét, a melv a 
lelkesedés tüzébe hozta a hideg A miért a raa^arok cleveIandba iárnak-
yankeeket is. Nagyon tetszett nekik, hogy a szónok nemcsak kitűnő 
angolsággal, hanem egyenesen amerikai angolsággal szóllott hozzájuk; 
az egyikük azt a tanácsot adta a grófnak: Uram, induljon ezzel a 
szónoki tudománynyal körútra az országban és meglátja, többszörös 
milliomosnak megy haza! 

Még egy másik magyar nevezetessége is van Cleveland városá
nak: egy magyar milliomos. Kunz Tivadar az, a volt meczenzéfi 
asztaloslegény, a ki huszonöt esztendővel ezelőtt egy c(collstok»-kal 
a zsebében indult el hazulról, Szepesmegyéből és ma egy nagy
szerű gyárnak és vagy öt millió dollárnak a tulajdonosa. 
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— Ugyan uram, mondja el, hogyan csinálta, hátha mi is elta
nulhatnék ezt a mesterséget? — kérdeztük tőle tavaly, mikor meg
látogattuk a gyárát. 

— Well, nagyon szívesen, csak tessék velem jönni — felelt a 
gazda. Először még gyorsan elintézett a telefonon és írógépen egy
néhány dolgot, azután elindultunk a körútra. 

Az egész nagy gyár csupán egyetlenegy czikket készít, hir
telenében senki sem fogja kitalálni, hogy mit, olyan különösnek 
tetszik az: a varrógép faalkatrészeit. Ezt meghallva, majdnem hogy 
az a valaki jutott az eszembe, a ki foglalkozásnak azt vallotta be, 
hogy napfogyatkozáskor kormos üvegeket árul, a mikre tudvalevőleg 
nem mindennap van szükség. Olyan különösnek látszott, hogy egy 
hatalmas nagy gyártelep megéljen és virágozzék egy ilyen szűk körre 
határolt czikkből, a mire épen csak annak van szüksége, a kinek 
varrógép kell és ahhoz is épen csak azt a kevés farészt szállítja a 
gyár, az asztalka lapját, a fiókot meg egy fedőt. És ebből lehessen 
milliókat szerezni? Igazán kíváncsivá tett Kunz uram. 

Hát elindultunk a gyáron végig. Lift vitt föl az emeletre, a hol 
sürgő munkássereg dolgozott a gőzfürészből ideszállított deszkák 
egyenesre gyalulásán, persze gép végezte a gyalulást. Egy másik helyen 
a szükséges darabokra vágta szét a gép a kész deszkát, a harmadik 
helyen szögeket vert belé, a negyediken enyvezte azt. Mindenütt gép 
és gép, az ember csak ellenőrzője, etetője volt a gyaluló, fúró, szögező 
okos aczélállatnak. És az volt a legszembetűnőbb, hogy minden 
osztály csak egyfajta munkát végzett az odakerülő fadarabon, néhol 
talán csak egy simítás volt az egész, azután továbbadta és így siklott 
az, szinte tüneményes gyorsasággal, sok-sok kézen át, míg végre a 
páczolóba került, hogy ott megpihenjen s onnan megint kikerülve, 
végre fedő, fiók, asztallap legyen belőle. Most kezdtem megérteni a 
titok egyik kulcsát: a munkafölosztást, a mi minden egyes embert 
ahhoz és csak ahhoz állít, a mihez az legjobban ért, egyéb munkával 
nem terheli, figyelmét nem osztja meg, de azon a helyen azután 
elvárja tőle, hogy a legtökéletesebbet produkálja és a legrövidebb 
idő alatt. Mire a keze alatt lévő darabbal elkészült, már odatolta 
elejbe a gép a következőt. Henyélésre, beszélgetésre nincsen idő, 
máskülönben fölhalmozódnék a munkás előtt az anyag és akkor már 

4 
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akarva sem birná elvégezni. Az ember ellenőrzi a gépet, a gép pedig 
az embert; az ember maga is egy pontosan járó gép lesz ebben a 
rendszerben, egy kifogástalanul forgó kerék, csavar, csapágy a nagy 
szerkezetben. És ki ellenőrzi, hogy az egész nagy szerkezet fönn-
akadás, zavar nélkül működjék, hogy soha, egy pillanatra sem áll
jon meg? Itt találtam meg a milliomos titkának a másik kulcsát. 
Átmentünk az egész nagy telepen és nem láttam sehol egy mér
nököt, technikai vezetőt, inspektort, sehol egyetlen kabátos embert, 
maga a milliomos gazda volt minden. Nem látszott a munkásokon 
meglepetés, vagy igyekezet, hogy jobban dolgozzanak, mikor a gazda 
váratlanul feltűnt közöttük, meglátszott rajtuk, hogy ez közönséges, 
megszokott dolog, hogy a gazdát ott lássák maguk között. És 
csakugyan úgy is volt; a gazdag gyártulajdonos minden áldott 
nap kora reggeltől estig, a mikor a gyárat zárják, ott van a mun
kásai között, ő önmagának a gyárvezetője, könyvelője, pénztár
noka, gépészmérnöke, ha kell, építőmestere, szóval minden. Egy rokona 
van ott, a ki segít neki, meg egynehány clerk, irnok, a ki a levelezést 
meg egyéb írásbeli munkát végzi, máskülönben ő intéz mindent. Nincs 
neki több kényelme, mint a munkásainak; délben, mikor pihenőre 
fújnak, akkor neki is van egypár szabad percze; akkor oda hozatja 
a legközelebbi vendéglőből az ebédjét, a mi drágán számítva, meg
érhet féldollárt, és megebédel az irodájában. Bennünket is ott fogott 
reá -és ott ebédeltünk az irodaasztalon, üzleti könyvek és írógépek 
között, a telefonkagyló az asztalon, hogy hívásra rögtön kéznél legyen. 
A hangyaszorgalmú, leleményes ember azalatt magyarázta a sziszté
máját tovább. Hogy ő nem szeret semmit másodkézből venni, mert 
akkor a haszon java a közvetítő zsebében marad, legjobban szeret 
első kézből mindent. Úgy találta, hogy drágán kapja a fát, a mire szük
sége van; fölszaladt tehát Canadába, megvett egy erdőt és most azt 
szállítja le az Erie-tó vizén át ide, hogy földolgozza varróasztal-lapok
nak. Ám az erdő még nem elég, fűrész is kell, a mi fölvágja a fát; 
fogta magát, odaépítette a gőzfűrészt a gyára és a tó közé és a hatal
mas gőzdaruk ott emelgették be a halálra szánt canadai faóriásokat. 
Most meg úgy látja, hogy sokba kerül neki a gépolaj, a mi a gépei
hez kell; azon töri hát a fejét, hogyan állíthatná azt elő önmagának 
és addig nem nyugszik, míg czélt nem ér itt is. Kérdeztem tőle, hogy 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 12 
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miért nem készít egész varrógépet ? Azt felelte, hogy az vas, és ő csak a 
fához ért De ezzel a czikkével azután messze vidéken uralkodik a 
piaczon; persze az kell hozzá, hogy roppant tömegeket gyorsan és olcsón 
tudjon szállítani és lekonkurrálni az esetleges versenytársat. így női a 
gyáripar napról-napra nagyobbra és megeszi a kisiparost, a ki nem képes 
vele versenyezni; fölhagy kis üzletével és beáll munkásnak a gyárba. 
De az amerikai gyár legalább jól fizet és nem egyszer — ha jól emlék
szem, Kunznál is — a munkások fizetésükön fölül részesednek a haszon
ból is. A rossz ott van, ha a nagy gyárak szövetségeket, trösztöket kötnek 
és így versenytárs nélkül maradván, tetszésszerint verhetik föl az illető 
czikknek az árát és szoríthatják le a munkabért. Ezek ellen a trösztök 
ellen küzd majd minden beszédében a nemesen érző elnök, Roose
velt. Ezideig azonban az amerikai gyárak átlag jól fizetik a munká
saikat és azért a szocziálista párt Amerikában igen csekély. Az álta
lános szavazati jogért sem kell küzdeniök, mert az régen megvan; 
a tavalyi elnökválasztásnál Roosevelt egy négerrel együtt lépett az 
urnához és természetesen minden munkás is szavazó, ha polgára az 
Egyesült-Államoknak. Nem is a szocziáldemokráczia tanaiban keresi 
itt a munkás a boldogulását, hanem a nagyon erősen kifejlődött 
egyleti életben segít magán. A katholikus magyarok között is igen 
élénk az egyleti élet: főleg betegsegélyző- és temetkezési egyletekbe 
tartozik bele a munkás, gyakran többe is egyszerre. A Szent István-, 
Szent László-, Szent Imre-egyletek mind a templommal vannak össze
köttetésben; tagjaiktól megkívánják, hogy egyúttal az egyházközségnek 
is tagjai legyenek és tisztességes életet éljenek. A míg dolgozni tudnak, 
addig rendesen fizetik tagsági díjaikat az egyletbe, elöregedés vagy 
betegség esetén azután az egylet istápolja őket. Haláluk után az 
özvegy kap végkielégítést vagy évi járulékot. A Szent Imre-egyletnek 
a tagjai fiatalemberek; ezt lovagegyletnek hívják, mert tagjai ünne
pélyes kivonuláskor kardot viselnek és pompás rezesbandájuk is 
van. A lengyelek meg egy helyen valóságos milicziát csináltak 
maguknak és azzal parádéznak a fehér sasos lengyel zászló alatt; 
hallom, hogy az orosz diplomáczia tiltakozott is ellene, hanem azt a 
választ kapta Washingtonban: 

— Kérem, a szabad Amerikában vagyunk! 
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U^P^ÉTSZÁZ esztendővel ezelőtt még csak a kóborló indián canoeja 
j(|^feJ ismerte ezt a vizi utat; a mikor megunta a vadászást odafönn a 
IftSSÖ Huron tó partján, beleült a fatörzsből vájt csónakjába és lejött 
ide az Eriere halászni. Halászva, vadászva végigcsatangolta a partot; a 
kivetett hálót nem húzta vissza üresen és ezt a sarkot itt a tópart 
szögletében jól ismerték a vadászok arról, hogy errefelé bőven van 
a bölény. A vándorló vörös ember megpihent itt egy darabig, a míg 
telerakta csónakja alját az elejtett buffalo bőrével és megszárította a 
napon a húsát, azután megint erőt vett rajta a vándorlás ösztöne, 
letette a nyilat, az evezőt vette kézbe és hajtotta a ladikját tovább. 
Ki járót fedezett föl a tóból, egy széles folyam szakadt ki annak a 
keleti végén; a magányos vadász nem félt az ismert mezőket föl
cserélni az ismeretlen vízzel és belehajtotta a canoet. Lassan, szelíden 
ringatózva haladt a fatörzs a széles vizén és a vörös ember nyug
talan lelke örült; olyan vidéken járt, a melyet nem tapodott még 
előtte emberi láb; a parti nád között még nyugodtan fészkelt a kócsag 
és kíváncsian bámulta meg a jövevényt az őrködő gém, nem járt 
még itt vadász, ki elriaszsza az állatot. 

Egyszerre csak, szinte átmenet nélkül, gyorsan kezdett futni a 
csónak; evező nélkül is perczről-perczre sebesebben siklott az ör
vényelni kezdő vízben. A távolból pedig valami különös morgás 
zaja ütötte meg a csónakos fülét Ha jókor hallotta meg és még 
kikormányozhatta a lélekvesztőt a partra, mentve volt és gyalog 
indult neki a víz mentén kikutatni a hang okát; ha pedig nem birt 
többé az árral, akkor is meglátta azt a körüllengő fehér fátyol között 
egy rövid perezre, de az a perez a vörös vadász halálának a percze volt! 

A Niagara hangja volt az a dörgés! 
1 2 * 



i8o A NIAGARA. 

A ffDörgő füstw. így nevezte azt el a rézszinű ember, mikor 
először állott meg ennek a csodának a partján, a mely mértföldekre 
verte föl zajával a csöndes vidéket. A közepén, ott, a hol az előbb 
még tánczoló, örvénylő, tajtékzó víz elcsendesül és egyetlen óriási 
szökéssel ugorja keresztül a sziklapadot, egy fehér párafelhő emelkedik 
föl, arra mutatott rá borzongva a babonás indián és azt mondta, 
hogy ott lakik a Szellem! A vízesés szelleme, a mely messziről 
magához csalogatja az erre járó csónakost, mikor azután közel jön, 
megfogja azt, magához húzza fehér karjaival és egy pillanat alatt bele
temeti a láthatatlan sírba. Ott van a lakása a szellemnek az ismeret
len mélység fölött, a melyet emberi szem nem látott még soha. 

Itt állottam tehát, két lépésre a hajlás fölött, a melyen túl, hogy 
mi van, innen felülről csak sejteni lehet. Ha hátrafelé néztem, meg
kapaszkodva a korlátban, hogy el ne szédítsen a rohanó víz látása 
és az alulról fölhangzó tomboló zaj: azt a látványt megértette az-
emberi szem; az egy őrült gyorsasággal iramló, vágtató víztömeg 
volt, a minden korláttól fölszabadult vad elemi erő, a melyet futtá
ban megállítani nem képes sem ember, sem szikla, sem téli fagy, 
az a folyam maga. De a mi itt lent történik, arról nem beszélhet 
senki, mert nem látta senki, vagy a ki látta, az nem szólhat többé, 
meghal, párává foszlik szét az irtózatos ütéstől. Nemcsak az ember, 
de maga a folyam is, a mely óriási erejével önönmagát töri itt össze 
apró, fehér páratestecskék számlálatlan millióivá, a melyek itt tán-
czolnak körülöttem és soha nem szűnő fehér gőzoszlopban emelked
nek föl a mélységből, eltakarva azt az emberi szem elől. 

A Természetnek az ősereje, ugyanaz, a mely tüzes lávapatak 
számára hasít kapukat az Aetna oldalán, ugyanaz, a mely kettészakí
totta Gibraltárnál a földet és a mélységbe temette az Atlantiszt, az 
az ellenállhatatlan őserő, a mely kicsúfolja az embert és végre is vad 
rohamában önönmagát töri össze, ez a Niagara! 

És a kicsúfolt ember, a ki olyan gyöngének látszik ekkora tömeg
gel és hatalommal szemben, mégis megfogta ezt a szörnyet is. 

Ma a Niagara nem félelmes többé. Azaz csak annyiban az, a 
mennyiben a hatalmas ember megengedi neki, hogy az legyen, hogy 
az ember a maga élvezetére, gyönyörködésére eljöjjön hozzá és meg
lássa, hogy micsoda hatalmas urat igázott meg. Ma már a Niagara esése 
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Félmillió köbméter víz egy perez alatt. 
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nem jelenti neki azt, a mit az indián vadásznak, útjának végét, a 
hol ki kellett húznia canoeját a partra és visszavontatni azt; a fehér 
ember erősebb volt vörös testvérénél és erösebb a víznél is. Mivel 
az nem engedte tovább, új utat ásott neki és most annak a víznek, 
a mit új ura a csatornába küld, arrafelé kell folynia és hajókat 
vinnie a hátán. Az Erié csatorna megkerüli a vízesést és végre is 

beletalál az alsó tóba, 
az Ontarioba. És azt 
sem birja többé meg
tenni a vad folyam, 
hogy áthághatatlan 
határ legyen és aka
dály ember és ember 
között, a ki az egyik 
partjáról a másikra 
akar jutni; a hol nem 
tűrte meg magában 
a kőoszlopot, aczél-
ívetés függőhidat épí
tett föléje az ember 
és azon jár át fölötte. 
De nemcsak hogy 
megalázta, arra is 
kényszerítette az em
ber ezt a vad erőt, 
hogy szolgáljon neki: 
a mennyit akart, el
vezetett a vizéből és 

most turbinákra zúdítja azt rá, hogy gépeket hajtson vele. És az az 
óriási, de terméketlen őserő, a mely évezredeken keresztül minden 
hatalma daczára sem tudott egyebet, mint hogy az ágyát képező 
mész és palarétegeket morzsolja össze, most engedelmesen hajt nagy 
dynamogépeket és világít, kocsit húz, főz, süt, kávét darál Niagara-
Falls és BurTallo városában. 

Ugy-e, hogy mégis csak hatalmas egy úr az ember! 
A két értelmes lénynek hatalmát van hivatva hirdetni ez a ter-

A dynamogépek háza és a turbinák, a hol a Niagara erejének 
egy kis részét felhasználják. 
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mészeti csoda: az Úrét, a ki teremtő hatalmának fenségét a termé
szetnek ilyen nagyszerű képében mutatja be, és az emberét, a ki a 
természetnek ezt a vad erejét le tudta nyűgözni a maga szolgálatára. 
Ha valaki nagy fogalmat akar magának szerezni az Istenről és az 
emberről, az jöjjön ide a Niagara mellé! 

*** 
Clevelandból hajó, New-Yorkból vasút hoz föl a vízeséshez, meg

próbáltam mind a kettőt. A hajó, egy ragyogó fehér négyemeletes 
vízi palota gyorsan siklik egy éjjelen át az Erié csöndes vizén; a 
merre megy, villamos lámpáinak sora messze világít el a sötét tótükrön 
és reggelre ott van a czélnál. A vasút a Hudson folyó völgyében jön 
fel; ezt a folyót szeretik az amerikai Rajnának nevezni, bár elég távol 
áll annak szépségeitől. Nem sokkal New-York fölött van a folyónak 
egy kedves pontja, West-Point; itt van az Egyesült-Államoknak messze 
földön hires katonai akadémiája, a hol szigorú katonai neveléssel képzik 
ki a fiúkat a haditudományban. Hanem azért minden európai katona
ember roppantul elcsodálkoznék ezen a katonaiskolán, mert bár 
elsőrangú hadiiskola, a végzett növendékei mégsem lesznek katonák. 
A technikában való kiképzésük úgy történik, hogy az ne csak ágyúk 
mellé legyen jó, hanem az iskolából kikerülve, mint gépészmérnö
kök stb. békés pályákon, csöndes polgári munkássággal szolgáljanak 
hazájuknak. Hát akkor mire való. volt a katonai nevelés? Ez az 
Egyesült-Állam ok nagyságának és gazdagságának egyik titka. Nem 
viszi el az emberét fiatalságának a javakorában katonának és béke 
idején nincs több katonája, mint 65.000; ezeket is úgy gyűjti össze 
plakátok útján, toborzással. Háború esetén azonban minden ember 
katona és hogy akkor a gépje mellől odakerülő mérnök, a katedrá
ról odalépő tanár kész tiszt legyen, arról gondoskodik West-Point 
és egy sereg más ilyen iskola, a melyekben a polgári életnek, de 
katonai módon nevelik a fiúkat. 

A ((New-York Central)) négy vágányos vonalán napjában tizennégy 
gyorsvonat jön föl Buffaloba, tizenkét óra oda az út. Olyan igazi 
amerikai, a földből növő városnak az egyik tipusa ez: nemrégiben 
még számlálatlan bölénycsordák száguldoztak ezen a helyen, onnan 
a városnak neve: BufTalo és az van a czimerében is. Ma több mint 
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400.000 lakosa van, kikötője a Laké Erién a leghosszabb a világon, 
28 elevátor dolgozik benne és harmincz vasútvonal fut be a városba, 
napjában kétszázötven személyszállító-vonattal. Itt rendezték 1901-ben a 
<fPan-American» kiállítást, melynek tartama alatt szeptember 6-án egy 
anarchista, Czolgosz Leó lelőtte Mac-Kinley elnököt. Az elnök temetése 
nemzeti gyásznap volt Amerikában; úgy gyászolták meg, hogy abban 
a perczben, mikor a sírba tették, öt perezre megszakadt a közlekedés 
az Egyesült-Államok egész területén: meg volt állapítva a perez és 
abban a pillanatban az emberek megálltak az utczán, a kocsik, vonatok 
a nyilt pályán... mintha az egész nagy nemzet szive dobbanása szűnt 
volna meg erre az öt perezre. De Buffalonak nem ártott a szomorú 
eset, azóta is rohamosan fejlődik és csak a következő évben 2109 
építkezési engedélyt adtak ki benne. Négyezer gyára van; ezeknek 
egynéhányát a Niagara vize hajtja és sok embernek ad ilyen módon 
kenyeret az olyan sokáig terméketlenül lehullott víz. 

BufTaloból indul ki a villamos vasút, a mely elvisz Niagara-Falls 
városkához; ez már egészen a vízesés szélén épült. Türelmetlenül 
ugrik ki az utas a kocsiból és törtet az esés felé. Nem kell vezető, 
a lerohanó óriás mennydörgő zúgása messziről megmondja, merre 
van az. Izgatott kíváncsisággal siet az európai, sejti, hogy valami 
olyat fog most látni, a minőhöz hasonló még nincsen emlékei között; 
Tarpatak, az Anio Tivolinál, a Rajna Schaffhausennél csepergő víz
erek a «Dörgő füst))-höz képest, ezért ide kell átjönni, az újvilágba. 
Már ott áll a szélén, azt hiszi, hogy mindjárt meglátja, hanem egy 
félpillanatig még türtőztetnie kell kíváncsiságát. Mert a mit a Niagará
ból elsőnek megláttam, az nem a vízesés volt. hanem egy óriás 
betűs — hirdetés a sziklafalon, a melyen a süteményét, az «Uneeda 
Biscuit»-et hirdette egy élelmes gyáros. Nem lehetett reá haragudni, 
jobb helyet csakugyan nem választhatott volna reklámul a pogácsá
jának. Hanem a következő perczben előttünk volt a rettentő víz, a 
perczenkint félmillió és ötvennégyezer köbméterrel lezuhanó rengeteg 
tömeg; zúgása, dörgése körben reszkettette a levegőt és bár még 
messze álltunk a szélétől, a szétvert vízpára már nedvessé tette az 
arezot. 

Csak tovább, előre, egészen közel hozzá! Amerikai ember, férfi, 
asszony, egy sem áll meg itt, hanem elmegy, a meddig csak lehet, 
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olyan közel, hogy ha még egyet lépne, benne volna a vízben. A gyerek
ről nem kell külön szólni, az persze, hogy elmegy; az amerikai boy, 
a milyen szemtelenül merész, nem ijed meg nem a Niagarától, de 
az eleven ördögtől sem. Hát mi európaiak, csak nem maradunk 
mögöttük? Nem bizony; mentünk mi is. Néhány perez múlva ott 
álltunk a kisebbik, úgynevezett amerikai vízesés szélén. Mert két ága 
van az esésnek. Az Erié tótól egészen idáig egy ágban jön a hatal
mas folyam és akkor hatszáz méter széles; itt közvetlenül az esés 
előtt egy sziget akad az útjába és az két ágra vágja szét. A keske-
nyebbik, az itt marad amerikai földön és 320 méter szélességben itt 
esik le 50 méter magasságból; a másik, a főág, a kanadai parton 
van és 48 méter magasból hull alá, annak a szélessége 578 méter. 
Nagyszerű már ez az amerikai ág is; az ember odállhat közvetlenül 
a partjára a nyílsebesen rohanó víznek, nem gátolja a mulatságában 
senki. Nincs mellette valami sok korlát, sem mentőkészülék, rendőrt 
meg drága pénzért sem lehetne látni. Ha a glóbus másik oldalán 
volna, talán minden tíz lépésre állna egy. Az amerikai úgy okoskodik, 
hogy azért ((Citizen of the United States», azért amerikai polgár 
valaki, hogy magához való esze legyen; ha rábízhatnak akkora fontos 
dolgot, hogy elnököt válaszszon, akkor megbízhatnak benne abban 
is, hogy nem megy közelebb a vízhez, mint kellene. Ha mégis köze
lebb menne, ő lássa. Mentőkészülékre meg nem költenek, mert a ki 
egyszer ide beesett, azon ugyan nincs mit menteni többé. így hát köz
vetlen közelből gyönyörködhetik az ember a kilőtt nyíl gyorsasá
gával iramló vízben, a mely simán, szinte fodor nélkül csúszik le itt 
az utolsó szakaszon, a lejtős sziklapadon; mintha érezné az ünnepélyes 
perczet, hogy néhány pillanattal odább a halálába zuhan. Társainak, 
az előtte lehullt és apró párákká szétzúzódott tömegeknek halálordí
tása fölhallatszik hozzá. Odalenn pedig a mélységben egy vakmerő 
kis gőzös hánykolódik a rettentően fölkavart vizén, a Maid of the 
Mist, a ((Hableány)) az, a mely odatolakodik majdnem hogy a víz
esés alá; gummiköpönyeges emberek ülnek rajta, a kik itt, a Niagara 
esőjében akarják megfürdetni az arezukat. 

Azt mondottam: majdnem a vízesés alá. Hát egészen alája nem 
lehetne jutni ? Nem volna igazi amerikai a yankee, ha ezt is ki nem 
találta volna. H. A. Parsons a kezdeményező neve, az ő oldalát fúrta 
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az a barlang, a (eszelek barlangja®, a mely ott van a vízesés alatt, 
váltig törte a fejét, hogyan lehetne lejutni oda. Kötélen próbált 
leereszkedni a vízesés fölötti szikláról, de nem sikerült a vállalkozása, 
majdnem belefúlt a vízbe és félholtan húzták őt vissza. Két vele volt 
társa mégis megismételte a kísérletet és ezen a napon, 1834 július 15-én 
jutott le az első élő ember abba a barlangba, a melyet az évezredek 
óta hulló víz vájt ki a sziklában a vízesés függönye mögött. Az egyik 
úttörő, B. H. White még most is él. Ma már közönséges országútja a 
turistáknak ez a barlang; az úgynevezett Kecske-szigetről lehet hozzá 
lemenni egy lenyúló fatoronyba épített lépcsőn. Onnan azután szikla
ösvény vezet egy darabig, majd korláttal ellátott deszkapadlók követ
keznek, a melyeket minden esztendő tavaszán újra kell építeni, mert 
egy éven át tönkre teszi azokat a víz meg a téli fagy. Vezetők fogadják 
a vállalkozókat, egy a társaság előtt megy, egy pedig utánunk; ezek 
tapasztalt, erős emberek, a kik jól ismerik ennek az útnak minden 
csinját-binját, úgy hogy ő velük bátran neki lehet vágni; a mióta 
az út megvan, még sohasem veszett el ott emberélet. Vagy heten 
voltunk, hét vállalkozó magyar, hogyne vágtunk volna mi is neki 
az útnak, a mit annyian megtettek előttünk ? 

A czifra expediczió leírását társaságunk illusztris tagjára, dr. Pro-
hászka úrra bízom, a hogyan már máshol leírta:* 

«A víz ivet ír le, mikor a folyás sebességével lerepül a szikla
falról, s talán már ez az ív is lehetővé tenné, hogy a vízfüggöny 
mögé kerüljünk; gondolom azonban, hogy ez esetben a dolog túl
ságosan bravúros volna. Pedig a Niagara vízesése alá jutni most nem 
valami különös bravúr; megkönnyíti ezt a föladatot az a palaréteg, 
mely a Niagara vízesésnek a tulajdonképeni s nélkülözhetetlen kelléke 
és föltéte. Ez ugyanis egyre kopik s falában az odacsapódó vízpor 
nagy üregeket váj ki; ez üregek teszik lehetővé a vízesés alatti sétát. 
Két ilyen érdekes sétány nyilik a tolakodó turistának; az egyik a 
nagy patkóalakú vízesés alatt vezet, a másik az amerikai vízesésnek * ^ 
egyik oldalága alá merészkedik. 

A ki ezt is átélvezni vágyik, az vitorlavászon-ruhát ölt magára, 
lábaira nemezpapucsot, fejére kajla karimájú kalapot húz s ebben a 

* Zászlónk, 1905 január. 
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A turisták útja a vízesés alatt. 
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fotografálni való mundurban ereszkedik le egy fatoronyban tekerődző 
csigalépcsőn a kis zuhatag aljának széléhez; itt azonban nem térünk 
rögtön a zuhatag vízfátyola alá, hanem a zuhatag előtt az árból ki
emelkedő nagy sziklákon vezetnek fahidacskák a zuhatag jobb olda
lára; erről az oldalról térünk be a vízfödél alá. Érdekesnek érdekes, 
de ugyancsak nem mulatság; szívbajos, ideges, gyöngemellű ember
nek egyáltalában nem ajánlanám; ott hagyhatná a fogát. Az ember 
bőrig vizes lesz s nyel vizet annyit, hogy fuldokolhat tőle. A zuhatag 
eltévedt árjai akárcsak vízostorok volnának, úgy csapnak az ember 
fejére, hátára, arczába; görcsösen fogjuk a nem nagyon masszív kor
látfát, s iparkodunk tovább, föl vagy le a lépcsőn vagy a lejtősen 
fektetett, rovátkos deszkákon. De sokszor nem lehet ám előbbre 
jutni, mert a turisták egész hosszú sora fogja el az utat, s akkor az 
ember ott áll a vízostorozás alatt s forgatja a fejét, mint a nyak
tekercs s kapkod levegő után. Igen csodálkoztam, hogy senkit sem 
kellett kihalásznunk; de azt láttam, hogy mikor kikapaszkodtunk a 
sziklára, pihegett a tüdőnk, mint egy megkergetett borjúfókáé s külön
ben is úgy festettünk, mint ezek a sima, jámbor állatok.)) 

Hátra volt még a ccHorseshoe Fall», az úgynevezett lópatkó-
vizesés, vagyis a nagyobbik. Mikor kikeveredtünk az olajos vitorla
vászon buvár-ködmönből és megint emberi formában állhattunk a 
világ elé, elmentünk ennek a partjára is. Ez két méterrel alacsonyabb, 
mint a másik ág, de majdnem kétszer olyan széles; ennek lódul 
neki a hatalmas folyam főága és elérve a sziklapad végére, bukfen-
czet vet le olyan magasról, mint két egymás tetejébe épített négy
emeletes ház. Itt lehet igazán látni a víz romboló hatását, a közepét 
már kivájta a sziklapadnak, onnan a lópatkó alak; de azontúl is 
vájja egyre. Omlasztja, porlasztja az alsó palasziklát, mely végre is 
nem képes eltartani a felső mészkőréteget és azért ez időközönkint 
leválik és nagy darabokban hull le a mélybe. Ezzel azután a vízesés 
is hátrább kerül és pedig, a mint ma már pontosan tudjuk, évenkint 
átlag 82 czentiméterrel. Évről-évre tart ez a hátrálás és a mint ki 
lehet számítani, kiindulási pontjáig, az Erié tóig hátralévő 32 kilo
méterét 40.000 év alatt fogja megtenni. Ezen vízesés fölött vannak 
azok a művek, a melyek a Niagara vizének és ezzel együtt energiá
jának egy igen kis részét, 75.000 lóerőt elvezetnek a folyamból; 
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ám ez is elég, hogy Buffaloban egy néhány gyárat hajtson és Niagara-
Falls városában ingyen világítsa az utczát. Ha a gyárosokon állott 
volna, azok nyugodtan elvezetnék a Niagara vizének akár a felét is 
és benépesítenék az egész partot gyárakkal; befognák az öreg Niaga
rát a hámba, hogy csináljon czipőt, széket meg más mindenfélét. 
Ámde New-York állam kormánya megmentette a méltóságos öreget 
az ilyen kényszermunkától és megóvta a természet remekét a van
dalizmustól. Másfél millió dollárért megvette a Niagara egész part
ját és nyilvános parkká alakította át; ugyanezt tette a másik parton 
a canadai kormány. így azután a romboló öreg megmenekült a 
plebejusi munkától; törjön csak továbbra is sziklát, az való neki, 
nem a czipőgyártás. 

Ennél a főágnál meg épen egészen közelébe lehet férni az esés
nek; szikláról-sziklára menve, ott állunk közvetlen közelében a hajlás-
nak, két lépésnyire tőlünk áttetsző zöld tömegben hull le az óriás kata
rakta. Alulról fehér fátyolban emelkedik föl az indián mesék vízi 
szelleme, a mélység képét elfogó páraoszlop; ide-oda hajladoz, a 
hogyan hajtja a szél. Az ember feje kábul a süketítő dörgéstől és 
nem hallja a saját szavát. Nincs itt más hang, csak a vízesésé, senki 
másnak nincsen jussa a szóhoz. Az amerikaiak néha fonográfot 
tesznek erre a helyre, hogy annak a lemeze vigye el messzire a 
Niagara szavát De még fonográf nélkül is eljut az le egészen a 
tengerig, New-Yorkba: ha new-yorki ember beszél telefonon Niagara-
Falls-sal, tisztán hallja a dróton át a dörgés zaját. 

Végre megelégeltem a természet nagyszerű spektákulumát; az. 
órámra néztem és nyomatékosan indítványoztam, hogy — menjünk 
ebédelni. Egyikünk, a kit nyilván igen meghatott a látvány, azt kér
dezte tőlem, hogy mi bennem most a domináló érzés? Én, tekintet
tel arra, hogy már két óra is elmúlt, azt feleltem, hogy az éhség. 
Erre barbárnak neveztek és meg akartak lincselni, úgy hogy sietve 
menekültem át a kanadai partra, a hol Edwárd király ő felségének 
törvénye védett az ilyen rögtönös Ítélet ellen. Meg azután egy igen 
jóravaló vendéglő is volt ott és ezt a motívumot megértette a tár
saság többi része is. 

Ebéd után következett a Niagara rendes programmjának a máso
dik része: végigkocsizás az örvénylő folyam mentén, le egészen 
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odáig, a hol elcsendesül és hajók járnak rajta. Elég gyakran akad 
ficzamodott eszű ember, a ki vakmerő életkoczkáztatással magán a 
folyamon akarja megtenni ezt az utat; az egyik csónakon, a másik 
hordóban, akad olyan is, a ki úszva vág neki az örvénylő árnak. 
A vége persze többnyire az, hogy bennmaradnak. Ezidén meg ket
ten versenyúszást rendeztek az örvénylő folyamon lefelé. Ezer és 
ezer ember állt a parton és lélekzetét fojtva, hideg borzadással nézte 
az őrült versenyt, a melyben a versenyzőnek két ellenféllel kellett 
megküzdenie: a vetélytársával és az örvényekkel. Majd az egyik, 
majd a másik tűnt el a tajtékzó hullámok közt, a parton állók már 
azt hitték, hogy elveszett; azután megint földobta a hullám és nyíl
sebesen sodorta lefelé. Harminczöt perez alatt tették meg a hat és 
fél kilométeres pályát és ezúttal egyikük sem pusztult el. A győztes 
díja ezer dollár volt. 

Ennek az örvénylő útnak a szélén vitt bennünket nem kisebb 
gyorsasággal a villamos kocsi. Odalenn a vízesésből kiszabaduit 
folyam adja ki a kényszerű halálugrás miatti dühét és ölmagas hul
lámokkal vágtat neki a szikláknak, itt fönt pedig ugyanez a zabo
látlan, vad természeti erő villamos hajtóerővé változtatva hajtja a 
kocsinkat az örvény partján. Lenézni is borzalmas; ott vágtatunk 
közvetlen közelben a mélység szélén, ha kisiklanánk, nincs az a 
hatalom, a mely egyetlen . egyet is megmentsen az utasok közül. 
Pedig egy útitársunk meglehetősen közel volt ahhoz a veszedelem
hez, hogy a kocsiból kidőljön, le a zúgó folyamba. Egy indián volt, 
európai ruhában, hanem hamisítatlan rézbőrű arezczai; sajnos, nagyon 
is meglátszott rajta, hogy igen bőségesen talált megismerkedni azok
kal a jókkal, a melyekkel a fehér ember ajándékozta meg rézbőrű 
embertársát. Be volt pálinkázva a jámbor és részeg volt, mint a 
csap; ott ült a nyitott kocsi szélén, de ha valamivel józanabb 
társa nem támogatta volna, régen kizuhant volna a kocsiból, egye
nesen le a rohanó hullámok közé. Akkor pedig egyszeriben meglátta 
volna a Nagy Szellem zöld prairieit, a melyeken ősei soha el nem 
fogyó bölénycsordákra vadásznak. Ez ennek a népnek az átka: a fehér 
ember elvette tőle a végtelen prairiet és a bölényt és adott neki 
helyébe pálinkát. A vörös ember megízlelte és jónak találta a 
((folyékony tüz»-et; most már azután nem tud szabadulni tőle. 
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Tönkre megy bele, elzüllik, kihal; még van belőle vagy háromszáz
ezer ember, száz év múlva talán egy sem lesz. Ebben a hatalmas, 
szép szál, ölmagas, de tökéletesen részeg indiánban kifejezve lehe
tett látni az egész fajnak a sorsát 

Kocsink a nagy örvény, a Whirlpool fölé ért; itt lehetett látni 
a víz erejének játékát a maga teljes borzai másságában. Azt hiszem, 
a norvég Malstroem után ez a világon a legborzasztóbb örvény; 
nem tudnám elképzelni, hogy valaki innen élve szabaduljon ki. 
A teljes gyorsasággal vágtató folyam valamikor a baloldali szikla
falnak vágott neki és kivájta azt magának hosszan, mélyen, azután 
jobbra fordult és ott vágott utat magának ugyancsak a sziklán át. 
Az elhagyott meder így zsákutczává, katlanná vált, a melybe a folyás 
irányánál fogva most is belenyargal a rohanó víz, hanem azután 
megakad benne és mert hirtelenében nem találja meg a kifelé 
vezető utat, földuzzad, kavarog és vad tánczot jár egy körben. Az 
az érdekes, hogy a közepe nem sülyed be tölcsérszerüen, mint más 
örvényeknél, hanem földuzzad és három méterrel jár magasabban, 
mint a szélei! Visszafelé menve, a nagy örvény után következik a folyó
nak legsebesebb szakasza, mintegy hat kilométeren át; a toll gyenge 
leírni azt a titáni küzdelmet, a mit a két sziklafal közé szorult víz
tömeg önmagával és-a sziklákkal végigharczol. Ölmagas hullámokkal 
hömpölyög megszorulva a két part között, a hol útjában álló sziklát 
talál, annak roppant erővel vágódik neki és fehér pozdorjává zúzódva 
hull vissza a levegőből. Egyik fehér hullám a másikat kergeti, 
mintha irigyelné a helyét, dühösen marakodnak egymással és küz
delmük .zajától zúg, harsog az egész szoros. A villamos vasút itt, a 
visszafelé való úton leszáll közvetlenül a folyó mellé és kanyarogva 
követi annak a partjait. Nemcsak a képe, a története is rémületes 
ennek a helynek, mintha az elemek csatája az embereket is egy
másra uszította volna; itt az «Ördög barlangjáénál támadott meg 
és mészárolt le száznegyven évvel ezelőtt egy 500 főnyi indián banda 
egy élelemszállító angol kocsisort, a kisérő katonasággal együtt. 
Kilenczven emberből csak három menekült meg, a többit leöl
ték a vérszomjas indiánok vagy lelökték — kocsit, lovat, embert 
együtt — az iszonyú örvényekbe. A canadai oldalon pedig, a szoros 
fölött levő magaslatokon, az 1812. évi angol-amerikai háború egy 
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véres csatája folyt le, melyben Sir Isaac Brock angol tábornok halálát 
lelte. Egy magányos kőlap jelzi a helyet, a hol a tábornok el
esett; Edwárd angol király helyezte ide a követ, mikor 1860-ban 
még mint walesi herczeg ezen a helyen járt. Odafönn a magaslat 
csúcsán, kanadai tölgyfaerdők fölött egy magas emlékoszlop hir
deti ugyancsak a tábornok emlékét; innen nagyszerű kilátás nyílik 
az Ontario-tóra, a melybe az ott immár csendessé vált Niagara
folyam beleszakad. A természet csodás nagyszerűségeinek panorá
mája ez a hely, a melyen a Niagara bömbölő vizeinek vad hang
zavarától kezdve a kanadai erdők mélységes békéjéig a természet 
szépségeinek egész skáláját végigélvezi az utas. A természet vad 
remekei mellett pedig mindenütt ott látja kezemunkáját az ember
nek, a ki kitartó szorgalommal fúrt, faragott itt sziklát, szinte 
megközelíthetetlen helyeken vitte át a vasútját, hídját és szolgála
tába hajtotta azt a vad erőt, a melytől barbár elődje csak rettegni 
tudott. A természet legnagyobbszerű dómjainak és az emberi ész 
Walhalláinak egyike a Niagara, a melyben a gondolkodva néző meg
tanulja még jobban imádni a zsoltáros szerint: cczuhatagjainak nyel
vén beszélő» Istent és megbecsüli az Ő legnemesebb, lelkes teremt
ményét, az embert 
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— Ah, Ön európai ember és a Niagarától jön! Nos, hogyan 
tetszett Önnek? Ugy-e nagyszerű, kápráztató? 

— Valóban nagyszerű, hanem menjen le a kalapomról, mert 
ráült! 

Ezzel kezdődött a konverzáczióm a. chicagói gyorsvonaton a 
szomszédommal, egy simaképű yankeevel. 

Az interjuvolóm egy kissé nézett, hogy milyen hamar beletalálta 
magát ez az európai ember a kurta amerikai stílusba, hanem azután 
segített kivasalni a megkínzott kalapot és lelkesedve folytatta: 

— Szóval bámulatos, fönséges? 
— Nem úgy uram — feleltem neki — várjunk egy kissé ezzel 

a szóval. Mondhatom önnek, hogy én épen ezt, a «fönségest» keresem 
ebben a világban és ha ráakadok, szívesen meghódolok előtte. De 
mert annak igazán fönségesnek, a Teremtő leghatalmasabb gondolatait 
kifejezőnek kell lennie, azért nem ejtem ki egyhamar azt a szót. Lát
tam a háborgó vulkánt, láttam a vihart, láttam most a Niagarát, 
megcsodálni, megremegni való hatalmas, nagy dolgok, hanem azt a 
jelzőt még nem mondom ki. Még csak egy negyedrészét tettem meg 
az utáninak, háromnegyed része még hátra van, még várhatok vele. 

A yankee föltette a czvikkerét és úgy nézett reám. Vizsgálgatott, 
hogy kivel van dolga. 

— Well, tehát a mi Niagaránk nem elégíti ki önt; mondja, 
micsoda nemzetbeli? 

— Magyar. 
— Aoh yes, Hungárián. You are a proud nation. Az egy büszke 

nép. Hallottam róla és tudom, ki volt Kossuth. Maguk sokat harczol-
tak és nem egykönnyen adják be a derekukat. Most már értem. 
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Hanem azért remélem — folytatta — hogy itt, minálunk, a mi Ame
rikánkban fogja megtalálni azt, a mit «főnségesnek» nevez. Várjon 
csak, a nagy canonok, a Yellowstone-park, a Sierra Nevada... Mert 
a mi a természet és az ember müveit illeti, abban nagyszerű ez az 
ország; a mi a történelmét illeti, abban az ő nemzeti életének száz-
harmincz évével, elismerem, még kis baba az önök ezer évéhez képest! 

— Nem kicsiny, uram — feleltem meggyőződéssel — ha fiatal 
is, de erős, hatalmas baba. She is a big baby! 

— Ah, ah, a big baby! nevetett az én emberem; tetszett neki 
a ((hatalmas baba» és hálás volt érte. Mesélni kezdett az erős baba 
első napjaiból, azzal a szerető aprólékossággal, a melylyel egy édes
anya tudja elmondani az ö kis gyermeke első fogának a történetét. 

— Lássa uram, kétszázharmincz esztendővel ezelőtt errefelé, itt 
a nagy tavak között járt az első úttörő, Marquette atya. Nem vitt 
magával sem puskát, sem kardot, egy kereszt volt a kezében, az 
volt a fegyvere. És azzal a fegyverrel úgy meg tudta hódítani a 
tavak indián törzseit, hogy mentek utána, mint a nyáj a pásztora után 
és mikor meghalt, kétszáz mértföldről hozták el a holttestét, arra a 
helyre, a hol eltemették. Akkor franczia volt ez a vidék és az maradt 
vagy félszázadig, azután angol lett. Három zászló lobogott itt, a 
Bourbonok lilioma, az angolok Szent György-keresztje és most a 
csillagos zászló. Sokat küzdöttek egymással ezért a földért, az angol 
a francziával, mi meg az angollal. Most régen béke van és ez a föld 
olyan amerikai, mint akár Washington közepe, hanem azért hálával 
emlékezünk meg mindenkiről, a ki valamit tett érte, akár angol volt 
az, akár franczia. Marquette és Cadillac neve örökké élni fog emlé
kezetünkben. 

A vonat állomáshoz ért, az én szomszédom kinézett az ablakon 
és engem is odahívott. 

— Nézze meg ezt az állomást; Mentor. Ki mondaná, hogy 
három héttel ezelőtt egy romhalmaz volt itt minden? Fölszaggatott 
töltésen, össze-vissza görbült síneken hevertek a chicagói villám
vonat, a hires «Flyer» (repülő) összetört, fölfordult kocsijai és most 
már megint minden rendben. Nemrég még húsz órás volt a leggyor
sabb vonat New-York és Chicago között, a «Twentieth Century 
Limited»; nagyszemen megy az is és gyönyörűség nézni. Hat Puli-
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mann-kocsiból áll a vonat és egy podgyászkocsiból; a géppel együtt 
495 tonna az egésznek a súlya és ezt a hatalmas terhet sok helyen 
70 mértföld (óránkint 118 kilométer) sebességgel ragadja magával a 
lokomotív. De voltak, a kiknek sok volt a húsz óra és azt mondták 
a vonatra, hogy «mászik». Hát megpróbáltak még két órát megmen
teni és most egy hónapja beállították ezt a tizennyolcz órásat. Egy 
hétig gyönyörűen ment az új vonat, a nyolczadik napon kiszaladt a 
sínből és széjjelment, mint a forgács. Itt történt, épen ezen a helyen, 
Mentor mellett június 
21-dikén. A kocsikat és 
embereket úgy szedték 
össze apró darabokban. 
A társulat igazgató
sága egy hétig kutatott 
a szerencsétlenség oka 
után, akkor megállapí
tották, hogy nem a se
besség volt az oka a ka
tasztrófának, helyreállí
tották a pályát, kiadtak 
százezer dollárt újabb 
reklámra és... ma vigan 
megyünk megint tizen
nyolcz órás vonaton. 

— Erzi,hosyanme- . , , . . . ., . . . X.M 
O J A fekete polgártárs a vasúti kocsi étkezőjében. 

gyünk? 
Csakugyan, érezni lehetett, hogyan iramlanak hosszú szökkené

sekben a nehéz, hattengelyű, ruganyos kocsik, szinte alig érik a 
vágányt. 

— Hja, Chicago, az új világváros! — szólt a beszédes szomszéd. — 
Kell neki a gyors, minél gyorsabb összeköttetés New-Yorkkal, a ten
gerrel, Európával, az egész világgalT'Hiszen ő látja el hússal a fél 
Amerikát; New-Yorkban alig van mészáros; a •new-yorki ember is 
azt a húst eszi, a mi kevéssel előbb még a lábán ment be a chicagói 
vágóhídra. Majd meglátja, ha ott lesz, hogy micsoda telep az! Chicago 
a nyugat nagy fővárosa; ott fut össze egy sereg vasúti vonal és 
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onnan indul ki keletnek, nyugatnak, délnek; persze hogy nincs az 
a gyorsaság, a mi elegendő volna neki! 

És földicsérte a Nyugat nagy metropolisát az én emberem ott 
a hosszú szökésekkel ringó puha kocsiban, a míg el nem jött a 
néger jelenteni, hogy az ágy kész; tessék fölkapaszkodni bele. Nagy
szerűen praktikus ez az amerikai vasúti ágy; az alsó, az napközben 
két szembenlévő ülés, a miket éjszakára összetolnak, a felső, az a 
kocsi mennyezetének lebocsájtható része. Itt is, még inkább, mint a 
hajóágynál, ha nincs kéznél a lépcső, légtornászati mutatványokat kell 
végezni, míg följut belé az ember, hanem azután pompásan lehet 
aludni benne és minél gyorsabb a vonat, annál jobban; csakhogy 
ajánlatos az ilyen «Flyer»-en lefekvés előtt fölindítani a tökéletes 
bánatot, mert nem egészen biztos benne az ember, hogy az ébredés 
ugyanezen a világon fog-e történni? 

De hát szerencsére mégis itt történt. Reggelre, szakadó esőben 
bár, de világosan látszott a tavalyról jól ismert South-Bend, a hol 
sok ezer magyar munkás dolgozik a világhírű Singer-varrógépgyár-
ban. Csinos magyar templomuk is van, azonkívül. itt van a Notre 
Dame kollégium, a mely egymagában egész kis várost tesz ki; helye
sebben szólva, ennek köszönheti alapítását az egész város. 1840-ben, 
a mikor a szomszédos Chicago még kis városka volt, két misszio
nárius jött ide, a kik az indiánok gyermekeit tanították és egy kis 
faházat építettek iskolának. Ebből lett félszázad alatt a mai nagy
szerű Notre Dame kollégium, a melyben, hogy mit tanítanak, elmondja 
a tanrend: teljes kurzusok vannak a klasszikus tantárgyakból, iroda
lomból, nemzetgazdaságtanból, történelemből, művészetekből, termé
szettudományokból, gyógyszertanból, jogból, építészetből, elektrotech
nikából és mérnöki tudományokból, valamint teljes kurzus az újság
írás tudományából. Van benne gimnázium és kereskedelmi iskola és 
fiúnevelő intézet 800 növendékkel! Százötven szerzetes tanít az egész
ben, azonkívül világi tanárok. Természetesen nem egyetlen épület 
mindez, hanem messze kiterjedt nagy épületcsoport, középen a tem-
lom és a magas kupolás főépület, a melyben a nagy tantermeken 
kívül egy gazdagon berendezett indián múzeum van; a falakon indián 
csatabárdok és lenyúzott fejbőrök, skalpok rémítik a gyöngébb ideg
zetű látogatót. Az egyes épületek között hosszú fasorok és nagy gye-
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pes terek vannak, ezek valók 'az atlétikai játékokra; a csónakázásra 
meg külön tavuk van a diákoknak. Ha valaki olvasta Tom Playfair-
nek, az amerikai diáknak a történetét, ilyen óriásszabású kollégiumot 
kell látnia, hogy a keretet jól elképzelhesse hozzá. A kollégium körül 
pedig rövidesen egy egész város keletkezett, a melynek ma már 
36.000 lakosa van és a város egyik parkjában kegyelettel mutogatják 
azt a fatörzsekből összerótt házat, a melyből az egész kezdődött. 

Nagy városok pályaudvara előtt. 

Még egy óra és Chicagóban voltunk. Vas viadukton, az utczák 
fölött robogott be a vonat a pályaházba és ott a második emeleten 
állt meg; a tegnap esti ismerőstől elbúcsúzni már nem volt idő, mert 
más ismerős hang ütötte meg a fülemet: hangos magyar szó hallat
szott a kocsikon át, keresve mindenütt, hogy hol vagyok? Egy kissé 
meglepett, hogy magyar az első szó, a mit ezidén ebben az amerikai 
nagyvárosban hallok; hanem azután hamar megkerült a hang 
gazdája, régi jó ismerős, Grósz Ferencz, a chicagói magyar plébános. 
Kilencz hónapja találkoztunk utoljára, a mikor ő útrakészen állott, 
hogy másnap indul útnak a tengerentúlra és egy és más tudnivalót 
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kérdezett tőlem, a ki akkortájt jöttem haza onnan. Most alaposan 
megváltozott a viszony: én voltam a jövevény, ő belőle pedig ez a 
pár hónap tökéletes yankeet faragott, a ki ez alatt a rövid idő alatt 
szervezte a chicagói magyar egyházközséget és igazi amerikai gyor
sasággal fölépítette a templomát, iskoláját és lakását olyan helyen, a 
hol mostanáig mocsárnál egyéb nem volt. 

Ez lett most az én lakásom is egy hétre, nem kevésbbé érdekes 
a new-yorkinál, csakhogy itt másfajta volt az érdekesség. Egy széles, 
egyenesre kipéczézett hosszú útnak a végén áll az új magyar köz
pont; az alja kőből, a többi része szépen építve fából, a mi az ilyen 
amerikai gyors építkezéseknél egészen rendes. A kisebb városokban 
és a nagyvárosok villanegyedeiben a faház igen gyakori és akárhány 
nagyon gazdag ember lakik egészen vagy részben fából épült ház
ban. A faépület épen olyan kényelmes és elegáns, mint a kő, össze
vissza van furkálva csövekkel, benne van a vízvezeték, villamos vilá
gítás, gőz- vagy gázfűtés; ez főzi az ételeket is a konyhában, szóval 
megad minden kényelmet és a mellett jelentékenyen olcsóbb, mint a 
téglaépület. Még az a nagy előnye is megvan — a mire Amerikában 
szintén tanácsos gondolni — hogy könnyű szerrel át lehet vinni egy 
darabban egyik helyről a másikra. A hátránya az, hogy nem olyan 
tartós, mint a kő és nyáron túlságosan meleg. 

Nos, ilyen csinos favár ez a földből hirtelen kinőtt magyar 
templom is; az emelete a templom, a földszint pedig a paplak és 
iskola. A tetején zászlórúd, a melyre ünnepélyes alkalmakkor föl
húzzák a magyar lobogót meg az amerikait. Egy hosszú sugárútnak, 
a Chauncey-Avenuenak a végén áll, az igaz, hogy jóformán nincs 
is még meg egyéb belőle, mint maga a név, mert az útnak két 
oldala még csupa mező meg nádas; a nád közé van leütve a tábla, 
hogy melyik telek eladó. Hanem egészen bizonyosra veszem, hogy most, 
mikor ezeket a sorokat írom, már épülnek köröskörül az új házak; 
öt év múlva pedig ki lesz épülve az egész környék. Hiszen néhány év. 
előtt még a Michigan vize járt itt; úgy szorították vissza gátakkal a 
tavat és helyét egyre foglalja a perczenkint növő fiatal óriás, a 
világnak leggyorsabban fejlődő városa, Chicago. Még nincsen száz
éves a város; kilenczven esztendővel ezelőtt egy halásztanya volt itt 
a Michigan partján és egynéhány földsáncz az indiánok ellen, ma 
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pedig kétmillió lakosa van a városnak és egyre terjeszkedik, egyre 
női. A magyarok jórésze itt a közelben dolgozik a Pullman-vaggon-
gyárakban és rövidesen egész kis magyar város fog épülni itt a temp
lom körül. Egy villamos társaság már jó előre le is foglalta magá
nak az utat és járatja, egyelőre még félig üresen, a kocsijait, de abban 
a biztos tudatban, hogy egy-két év múlva már jó üzletet fog csi
nálni itt, a leendő magyar negyedben. A templom, iskola, egy vagy 

Araerikai lakóház fából. 

több magyar egylet és last not least a magyar «szalón», azaz hogy 
korcsma, ezek alkotják a sejtmagot, a mely körül megindul az új 
organizmus szervezkedése. A feje, vezetője, a Magyar City patriarchája 
mindenesetre akkor is az lesz, a ki most teljes erővel dolgozik azon, 
hogy a szétszórt, elhagyatott magyarokat gondozza és összehozza: 
«Fathen> Grósz, a plébános, a ki egy született yankee mozgékonysá
gával jár-kel, utazik, épít, gyűléseket tart, tárgyal gyárosokkal, munka
adókkal, mindenféle hatóságokkal és ezer és egy emberrel külön-külön 
és a mellett buzgó lelkipásztora népének; az ő érdeme lesz a rövid idő 
alatt nagy és virágzó magyar egyházközség a Nyugat nagy fővárosában. 
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Magáról a városról kevés ujat lehet mondani, a mit az olvasó 
ne ismerne már New-Yorkból is. Azt mindenki tudja róla, hogy 
óriási személy- és árúforgalma van szárazon és vizén, hogy itt fut
nak össze a Kelet és Nyugat nagy vasúti vonalai, innen vág neki a 
vonat a végtelen prairieknek és itt székelnek a nagy vasúttársaságok 
és vasútkirályok. A város előtt összefutó sínkeresztezések és váltók 
valóságos őserdőt képeznek és a laikus előtt érthetetlen talány, hogy 
a mozdonyvezető hogyan bír közöttük eligazodni éjjel. A Michigan 
beláthatatlan víztükre úgy terül el a város előtt, mint a tenger; ezen 
hozzák le nagy teherszállító gőzösök a Felső-tó meg a Huron-tó 
városaiból és a kanadai partokról a fát, gabonát és száz mindenféle 
terményt, a mit azután itt, a chicagói börzén vetnek vásárra. A városba 
is benyúlik a vizi közlekedés a Chicago-Riveren át, forgó vashíd 
vezet át rajta; ha nagy hajó akar elhaladni, kinyitják a hidat és az 
a rajta lévő kocsikkal, emberekkel együtt egyenesre fordul a folyó 
hosszában, a míg átmegy a hajó, a közlekedés pedig néhány perczig 
vár a két parton, hogy áradatként tóduljon megint a hídra, mikor 
becsukják azt. A városnak épen ugy megvannak az utczák fölött 
robogó villamos vonatai, mint New-Yorknak; ezek nélkül el sem 
lehetne képzelni a közlekedést, oly óriásiak a távolságok benne. 
Közönséges villamoson akkor megy az ember, ha arra felé nem vezet 
más, vagy ha nem nagyon sürgős a dolga. Vannak felhőkarczolók, 
nagyszerű középületek, muzeumok, parkok, akkorák, mint a város
liget, amelyekben nem boszantja a footballozó diáksereget a sok 
mindenféle fölírás, hogy ide meg oda nem szabad lépni; van állat
kertje, amelyben oroszlánban, bölénycsordában, óriáskígyóban, missis-
sippi-i alligátorokban és egy sereg egyéb exotikus jószágban gyönyör
ködhetik ingyen Chicago népe. Az amerikai városok népe mindig 
kész arra, hogy apró furcsaságokon szívből nevessen; az állatkertben 
is mindig nagy tömeg jár-kel és egész udvara van a magát tükörben 
nézegető csimpánznak és az egész város népszerű kedveltjének, az 
óriási elefántnak. Hozzá kell még venni a temérdek gyárat, a nyüzsgő 
üzleti életet, azután azt, hogy sok ház a füsttől fekete és az utczák 
a nagy közlekedéstől meglehetősen piszkosak, a minthogy szépséget 
az egész városon ne igen keressen az utas — és nagy vonásokban 
megvan Chicago képe. 
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Hanem egy nevezetességéről külön kell szólni; az megérdemli 
külön is a nyomdafestéket meg a tintát, ugy mint azon a forró 
júliusi napon megérte azt a kis fejfájást, a mit az egész nap az istál
lókban, vágóhidakon, zakatoló gépek és szappanfőző üstök között 
való mászkálás hozott magával Értem azt a helyet, a honnan Chicago 
eteti az Egyesült-Államok népének jó részét, a nagy vágóhidakat. 

Benn van a városban az óriási kiterjedésű nagy telep, Armour, 
Libby & Mac Neill és más nagy czégeknek vágóhídjai és konzerv
gyárai. Valamikor bizonyára a városon kívül voltak, miután az ilyen 
illatos üzemet nem szokás a város közepébe telepíteni, de azután 
fejlődött a város és körül
épülte a (íStockyarch-ot. 
A kapuja fölött egy czi-
meres nagy ökörfej ékes
kedik, a kapun egy tábla, 
a mely megmondja, mek
kora az aznapi fölhajtás. 
Ezen a napon 854 vag-
gon vágómarhát muta
tott a tábla. Javarésze 
a nyugati államok nagy 
füves térségeiről, Iowa, 
Nebraska, Wyoming le
gelőiről jön; Cheyenne a főhely, a hová az állatokat a messze prairiekről 
összehajtják, azután vasúton szállítják Chicagóba. Itt a stockyardnál 
áll meg a vonat; nagy karámokba terelik be az állatokat és onnan sorjá
ban mennek a ((földolgozásra)). Egy bika vezeti a sort az ajtóig, a mely 
a vesztőhelyre nyílik; ott a bika bölcsen félreáll, a többiek pedigbe-
tolonganak a szűk deszkafolyosóba és mikor a végére érve megakad
nak, megállnak és bámész képpel várják, hogy hát már most mi lesz? 
Nem sokáig kell tanakodniuk a jámboroknak, mert a mint a sor 
teljes, lebocsájtják a válaszfalakat, a melyek rekeszekbe zárják az 
állatokat, azután minden rekesz fölött megjelenik egy ember, a ki 
hosszú' kalapácsával fölülről fejbesujtja az állatot. Szánalmas látvány 
ilyenkor a szegény állat, a melyet teljesen váratlanul ér a rettentő 
ütés; bezúzott koponyával, hangtalanul rogy le a ketrecz padlójára. 
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Ha nem esett mindjárt össze, második, harmadik követi az első 
ütést. Mikor azután egy rekeszben valamennyivel végzett a bunkózó 
ember, akkor kinyílik a rekesz oldala és a félholt állatok kihempe
rednek a földre. Ott vaslánczok kapják el őket és lábuknál fogva 
lógatják a levegőbe, ilyen helyzetben kapják torkukba a kegyelem
döfést. Ezentúl azután már gyorsan megy a dolog. Vértől csatakos, 
izmos négerek és egyéb mészárosok kapják kezükbe az állatot, ketté
hasítják, lefejtik bőrét és kizsigerelve küldik a fagyasztókba, a hol 
több napig áll a teljes földolgozás előtt. Még gyorsabban készülnek 
el a disznókkal. Ezeket elevátor viszi föl a magas kerék alá, a 
mely alatt félénken bújnak össze, míg a kerék hurkai egymás 
után kapják el a kiszemelt állatok lábát. Lábánál fogva szörnyű visí-
tással emelkedik föl a magasba az állat, majd a kerék másik olda
lán a hóhérja elé fordul, a ki éles szemmel és úgyszólván soha 
nem tévedő biztos kézzel üti bele torkába az éles kését. Meleg vér
patak csap arczába, de ő azzal nem sokat törődik és a gyorsan követ
kező másik áldozatnak megriadt sikítása sem hatja meg őt; öt dol
lárt kap napjára a mesterségéért és ezért érdemes gyilkolni. Fél-
perczenkint következnek egymásután az újabb áldozatok és a gyil
kosuk egy folytonos vértóban áll; a megölt áltat pedig hirtelen 
átkerül egy mozgó szerkezetre, a mely először forró vízbe mártja, 
azután öt-hat markos legény elé viszi, a kik tompa késekkel és kefék
kel várják, hogy leszedjék a szőrét. Ugyanazon készülék továbbítja 
a henteshez, a ki egy csapással kettéhasítja, azután egy asztalka elé, 
melynél az Egyesült-Államok egészségügyi biztosa ül, a ki műértő 
szemmel hirtelen megvizsgálja és ha egészséges, ráakasztja a bélye
get, hogy mehet tovább. Mire a helyiségnek erre az oldalára átke
rültünk, már szépen megkoppasztva, fölhasítva, kirakatbavalóan függ
tek ott a derék ártánypk, a melyeket még az imént visítva hagytunk 
el a nagy forgó korong mellett. A két időpont között nem múlt el 
több öt percznél. Ennek a gyorsaságnak a titka is a munkafölosz
tásban van: senki sem tesz többet, mint épen azt az egy aktust, a 
mi az övé abban a perczben, mikor az állat ő eléje kerül. A késes 
ember nem tévedő biztonsággal döfi beléje a kését, a hentes egyetlen 
taglócsapással végighasítja; többet nem is tehet vele, mert a gép már 
viszi tovább. Huszonöt perez alatt tökéletesen föl van dolgozva az állat. 
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Delet fújtak és egy pil
lanat alatt megszűnt minden 
munka. Kitárultak a kapuk és 
ezer meg ezer munkás sietett 
dobogó, gyors léptekkel a kan-
tinok felé, a hol épen olyan 
karikacsapásra kell, hogy men
jen minden, mint odabenn a 
gyárban. Nincs veszteni való 
idő: félóra múlva megint a 
helyén kell állnia mindenkinek. 
Öt perez oda, öt perez vissza, 
marad húsz, ezalatt el kell vé
gezni az ebédet, meginnia a 
pohár sörét, elszívni egy pipa 
dohányt, azután megint vissza 
a gyárba! És nem kell hinni, 
hogy csak a munkás van így: 
a déli szünet épen olyan rövid 
és kimért mindenki számára. 
Szó sincs az olasz és spanyol 
divatú hosszú sziesztáról, déli 
alvásról, mint odaát a dolce 
far niente vagy a manana, 
manana (majd holnap!) hazájá
ban, no meg talán szép Magyar
országon is; itt a vendéglőkön 
mindenfelé azt a biztató föl
írást találni, hogy aQuick lunch). 
Azaz gyors ebéd, tiz vagy 
tizenöt perez alatt. Az ember 
elé tartják az étlapot, kibökdösi 
rajta, hogy mi kell neki és a 
következő perezben már tolják 
is elejbe. Végig próbáltam egy
néhány ilyen quiek lunch-ot, a 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 



A NAGY TAVAK VIDÉKEN 

A fagyasztóban. 

hol az emberek szép sor
ban egymás mellett kö
rülülik a hosszú asztalo
kat és hangtalanul, egy
mássalnem törődve vég
zik az anyagcsere fontos 
proczesszusát; csak az 
evőszerek zörgése és az 
állkapcsok őrlő munkája 
hallatszik, szinte üteme
sen. A székeknek nincs 

támlájuk, pro primo, mert az fölösleges, pro secundo, mert arra csábít
hatnák az embert, hogy hátratámaszkodjék és sokáig ott üljön, pedig 
már van a háta mögött, a ki várja a helyét. Legkésőbb tizenöt perez 
alatt készen van mindenki, fizet a pénztárnál és megy a dolgára. Ismét 
és ismét a régi jelszó: Az idő pénz! A dollár gyorsan gurul és futtá
ban kell azt elfogni; a ki nem siet vele, az elől elfogja más. De 
cserébe korán zárnak; a legtöbb gyárban öt órakor vége a munká
nak, az este háborítatlanul a pihenő emberé. 

Délután még a nagy konzervgyárakat néztem meg; szívélyes 
vezetőm a görög katholikus magyarok és ruthének papja, Kovaliczky 
úr volt, a kinek sok híve dolgozik ezekben. Ezek a gyárak szoros 
összeköttetésben vannak a vágóhidakkal, a fagyasztókamrákból ide 
kerül a jószág és itt rontják el azután a sok drága jó húst; csinál
nak belőle beefsteaket, Dried Beef-et, Meat Pie-t meg egy csomó 
egyéb, amerikainak való, 
de nekünk jóformán ehe
tetlen dolgot. Konzervál
nak itt mindent, a para
dicsomos ökörnyelvtől és 
a komprimált makaróni
tól kezdve a « frankfurti)) -
nak és (dbécsb-nek ki
nevezett kolbászokig; a 
hogyan csinálják/azt az 
ügyességet, azt a gyorsa-

A nagy konzervgyárak raktáraib; 
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ságot, a mivel a sok száz munkáskéz és gép tölti, beforrasztja, vigne-
tázza az ezer és ezer pléhdobozt, azt gyönyörűség nézni, hanem a tar
talmukból nem kérek. Már akkor inkább választom a gőzölgő czigány-
pecsenyét a jászárokszállási vásár laczikonyháján, mint Libbynek a 
leghíresebb ((Peerless (páratlan) Plum-Pudding»-ját vagy konzer
vált húslepényét. Magyar embernek szinte hihetetlen, hogy micsoda 
izetlenül tudja elkészíteni az amerikai konyha a legpompásabb nyers
anyagot. De ha nekik jó, hát legyenek boldogok vele; a tény az, 
hogy a chicagói konzervgyárak évenkint milliószámra küldik szét a 
gyártmányaikat az Egyesült-Államokba és messze azokon túl, a Csen-
des-Oczeánon túlra is. A gazdáik persze sokszoros milliomosok. 

Megnéztük még a nagy szappanfőző üstöket, azután meg
köszöntük a társaság által előzékenyen mellénk adott 
vezetőnek fáradságát és félholtra fáradtan, de sok tapasz
talattal, menekültünk jóravaló magyar ebédre, chicagói 
konzervek nélkül. 

Ez az egyik elsőrangú érdekesség, a mit Chicago nyújt 
Hogyan jön a z idegennek. A másik, az nincsen helyben, azért vasútra 
Stockyard- kell ülni és elmenni negyvenkét mértföldnyire fölfelé a 

bói,ahováa Michigan partján; ott van Zion City, II. Illés próféta 
maga lábán ^ ^ 

ment be ? 
Egy próféta, a ki várost épít, betegeket gyógyít orvosság 

nélkül és Isten üzeneteit hirdeti ki a hívőinek, Hát ez eléggé amerikai 
stilü különlegesség, ezt meg kell nézni mindenáron. Miután a délelőttöt 
elszaladgáltam a Japánba való hajójegyváltással, tíz perez alatt 
végeztem az ebéddel egy ccQuick lunch room»-ban és a legközelebb 
induló vonattal útban voltam Sión városa felé. Egy órába került és 
künn voltam az ó-testamentomi nevű város mellett, a Michigan 
partján. 

Gondozott hosszú út és annak a végén szép új faépületek fogad
tak a városban, hanem ünnepélyes csend mindenfelé. Láttam a föl
írásokat: «Sion város bankja», «IUés-szálloda», ccSion nagy árúháza», 
de alig egy lélek az utczákon. Hirtelenében el nem tudtam gon
dolni a nagy csend okát Akkor ének és zeneszó hallatszott a távol
ból és néhány, különös jelvényekkel díszített ember igyekezett arra
felé. Tehát ott lesz valami! Követtem őket. 

14* 
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Mondhatom, kevés dolgot láttam, még Amerikában is, a mi 
jobban meglepett volna, mint az a látvány, a mi most következett. 
Egy tágas ligetben voltam, a ccSiloh park»-ban, a fákon túl egy saját
ságos, nagy pajtaféle épület emelkedett, nyitott nagy .ajtai felé lassan 
mozgott egy különös, éneklő menet. Az élén, néhány, főbb ember
től körülvéve, egy erőteljes ősz ember haladt, hosszú fehér szakállal, az 
ó-szövetségi főpap öltözetében. Utána a menet, a melyben soknak 
furcsa, négyszögletes sapka volt a fején és nagy, bő köpönyegbe 
volt burkolva az alak. Az épület körül pedig sátrak voltak fölütve, a 

melyekben emberek tanyáztak; — hogyne lett volna meglepő a 
látvány: egy darab az ó-testamentomból, a huszadik századbeli Ame
rika földjén! 

Az őszszakállú férfi volt a próféta, John Alexander Dowie, vagy 
a hogyan magát nevezi: János Sándor, a mi Urunk Jézusnak, a Krisz
tusnak első apostola a keresztény katholikus apostoli egyházban Zionban. 
A nagy faépület volt a Siloh-tabernákulum, a templom, a körülötte 
lévő sátrakban pedig most ülték Sión legnagyobb ünnepét, a sátorok 
ünnepét. A menet bevonult a tabernákulumba, a mely még csak ideig
lenes, de rengeteg nagy faalkotmány, olyan gyülésterem féle; az 
elhangzott ének után a próféta kezdett szólni, Most jól megláthattam 
őt; az ó-szövetségi főpapi ruha fehér redőkben folyt le tagjairól, csak 
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a melltábla tizenkét drágaköve helyén volt egy nagy piros kereszt. Úgy 
látszik, hogy jó szónok; riagy fehér, lengő szakálla pedig épen imponáló 
jelenséggé teszi, persze a megjelenése meglehetősen szinpadias. De a 
próféta nem is kerüli, sőt szivesen rendezi a hatásos jeleneteket;így hat 
héttel ezelőtt ugyan
ezen a helyen karon
fogva jelent meg egy 
kínaival, a tiszteletre
méltó Kang-Yu-Weiel, 
a ki odahaza egykor 
miniszter volt, most 
pedig a kinai reform
ligának az elnöke. Ak
kor itt a nyilvános
ság előtt megkötötték 
((Sión és Kína szövet
ségét Istenért és a nép 
javára» és a próféta be
szédet mondott, mely
ben kifejtette, hogy 
Izaiás próféta jövendö
lésének negyvenkilen-
czedik fejezete Kinára 
vonatkozik. Ilyen és 
ehhez hasonló szenzá-
cziós beszédekkel és«is-
teni üzenetekkel)) tartja 
fönn népének érdek
lődését és Ameriká
ban mindenfajta újdon
ságra, egészen frissensült új vallásra is lehet kapni embert, csak elég 
szenzácziós legyen az. 

A mi a próféta, vagy «első apostob tanát illeti, hát az bizony 
meglehetős zagyvalék az ó- és új-szövetségből; megtartatja hiveivel a 
vasárnapot, de tiltja a disznóhúst, tanítja a Szentháromságot és egy
általában az új-szövetség tana érvényesül tanításában, hanem sok el

li. Illés próféta megköti Sión és Kina szövetségét. 
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nevezése a régi zsidóságból való. A dohányzás tilos Sión városában. 
A kilencznapos ((sátorok ünnepére» kiadott programmjában ilyen 
pontok fordulnak elő: «Július 16. vasárnap, d. u. 2 órakor. Nagy álta
lános gyűlés. Zion egyenruhás tisztjeinek és fehérruhás kórusának 
teljes körmenete. Utána az első apostol Isten üzenetét fogja kihir
detni Ziomiak (következik egy szentirási beszédtárgy megjelölése). 

Július 18. kedd, d. e. 11 óra. A hivők keresztségének kiszolgál
tatása háromszori bemerítés által. 

Július 21. péntek, d. u. 2 óra. Konferenczia Zion üzleti intéz
ményeiről. Elnököl az első apostol, beszélnek a különböző üzlet
ágak vezetői. A gyűlés szorosan csak azok számára való, kik befek
tetéseket tettek Zion vállalataiba». 

Ez az utóbbi, a business, az amerikai elem — és talán nem a 
legkisebb mozgató — az egész szent város életében és a próféta 
szereplésében. Van bankja, nagy árúháza, czukorka-, szappan-, doboz-
stb. gyára, nyomdája, műkertészete és egy sereg egyéb vállalata. 
A vállalatok persze legnagyobbrészt a próféta nevén állanak, a ki 
kegyes intelmekkel fűszerezi üzleti hirdetéseit, például a bankjának 
a reklámjában az írás szavaival inti a késedelmeskedőt: ((Miért 
nem adtad pénzemet a pénzváltó asztalra?)) 

Én egy dobozka csokoládé erejéig kötöttem businesst a szent 
férfiú czukrászdájával és kiállíthatom neki a bizonyítványt, hogy tisztes 
polgári árakért jó czukrot ád. A város, úgy látszik, elég gyorsan fejlődik, 
hogy meddig fog megmaradni mostani szervezetében, a mikor a próféta 
a vallási és üzleti feje az egésznek és egyáltalában meddig fog az egész 
szenzáczió vonzóerővel birni? Nem tudom, de azt gondolom, hogy 
addig, a míg egy másik vallási Barnum föl nem lép, a ki még ügye
sebben és nagyobb reklámmal tudja az emberek naivságát a maga cél
jaira fölhasználni. Amerikában minden megy — legyen az újfajta czipő-
kenőcs vagy új vallás — csak reklámot kell tudni neki csinálni, II. Illés 
pedig ért ahhoz. Csak itt Chicagóban nem nagy a becsülete; itt be
teljesedik ő rajta is, hogy ((senki sem próféta a maga hazájában)); a 
chicagóiak azt mondják reá: The Prophet is not foolish, but his 
followers are foolish! A próféta nem bolond, hanem a követői azok.* 

* Éppen ezen sorok korrektúrája alatt jött meg a hír, hogy Zion hivei már jóllaktak a 
próféta gazdálkodásával és távollétében detronizálták őt. 
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jymHÁTRAIGAZITOTTAM az óramutatót teljes egy órával, a nyugati idő 
Hi r^ l l s z e r i n t ' ^S a temérdek váltó és keresztező-vágány között lassan 
SiliJyi indult ki az éjszakai gyorsvonat a Nyugat mérhetetlen térségei 
felé. A mi előttünk állt, az most már csakugyan a Wild West, a «vad 
Nyugat», még csak néhány évtizeddel ezelőtt is vándorló bölények száz
ezreinek országútja és kalandozó indián bandák véres tusakodásainak 
színhelye, a melyeknek a 
történetét olyan lázas mo
hósággal olvasta a diák. 
Most valóra kezdett válni az 
annyiszor elképzelt izgató 
történetek helye; messze 
maradt már el a villamos 
fényben úszó óriási város 
és az éjszaka vak fényte
lenségében kibontakozott 
a titokzatos ismeretlen, a nagy fekete prairie. Vájjon vannak-e még 
most is olyan izgató titkai, vad, erőszakos tettei, a minők akkor 
rémes képekben kergették egymást az olvasó diák fantáziájában, vagy 
mindent szépen elsimított már a rohamosan fejlődő kultúra és 
biztonságban vágtat keresztül a nagy fekete térségen az izzó fénykévét 
hányó vonat? 

— Remélem, Mr. Gray — szólt a dohányzóban az egyik utas a 
kalauzhoz, a ki a jegyeket kérte — nem lesz megint olyan esetünk, 
mint ma nyolcz napja ezzel a vonattal? 

— Remélem én is, Mr. Ellis; gondolom, egyikünknek sincsen 
kedve megint három araszra látni a homlokától két revolver csövét! 

A három leggyorsabb vonat indulásra készen a chicagói 
pályaudvaron. 
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— Nincs bizony, az ilyen izgalmak ártanak az ember idegeinek; 
azután meg most nagyon sürgős a dolgom, nem tűr föltartóztatást. 

— Ön jelen volt a múlt heti vonatrablásnál és látta az egé
szet? — kérdezte egy másik utas. 

— Láttam bizony és pedig az első sorból, és biztosíthatom, hogy 
kerek százötven dollárt fizettem a helyemért. Annyit vittek el tőlem 
a kevésbbé tiszteletreméltó gentlemanek. 

— Lekötelezne... 
— Well, szívesen; egyéb elégtételem úgy sincs, mint hogy az 

ismerőseimnek mint közvetlen szemtanú mondhatom el az «esetet». 
«Ma nyolcz napja, szombat este, itt ültem ugyanezen a vona

ton, útban St. Louís felé. A vonat kirándulókkal volt tele, a kik kevés 
podgyászszal, többnyire csak egy napra hagyták oda a várost. Itt 
ültem a dohányzóban, akkor is ez a kalauz jött a jegyekért. Tíz óra 
után bementem a kocsiba lefeküdni, az én ágyam volt legközelebb 
az ajtóhoz, a gép felől. A hálóingemet szedtem elő a kézitáskámból, 
a mikor a futásunk egyszerre lassubbodni kezdett és a vonat hirtelen 
megállt. A kocsi másik végéről jött Mr. Gray, a kalauz; mikor mel
lém ért, még odaszóltam neki: 

— Hát már minden apró-cseprő állomáson megállunk? Hiszen 
akkor holnapután érünk St. Louisba! 

— Itt nincs állomás — felelte ő — valami bajnak kellett 
történnie. Mindjárt megnézem. 

És az ajtó felé indult. Abban a pillanatban kívülről fölnyilt az 
ajtó és egy bekormozott képű ficzkó jelent meg a kocsiban és két 
nagy revolvert tartva felénk, elkiáltotta magát: 

—••Hands off! (Föl a kezekkel!) 
Most már tudhattuk, mi történik. Vonatrablás. Ha csak öt má-

sodpercznyi időm van, mélyebben nyúlok a táskámba, ott volt az 
én jó Smith & Wesson-om (mellesleg mondva, ajánlhatom önnek, 
nálunk is kaphatja, tizenkét dollár), hanem ebben a szempillantás
ban a ficzkó ujja már megmozdult a kakason s bár idétlen jószág 
volt és nem a mi gyárunkból való, a mit a kezében tartott, mégis, 
hiába, három arasznyira volt a cső a fejemtől. Ugyanekkor a kocsi 
túlsó végéből is hangzott a: Hands orT! «Kétszer tizenkettő, az 
huszonnégy lövés*, csináltam én meg gyorsan a mérleget: itt nincs 
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más hátra, mint bejelenteni a likvidálást. Fölemeltem a két kezemet 
és ugyanezt tette Mr. Gray is. 

— Ezt már szeretem, uraim — szólt a szemtelen fráter — csak 
semmi fölösleges izgatottság. Ugyanezt lesznek szívesek megtenni a 
többi gentlemanek is! 

A «többi gentleman)) most ébredt föl és mikor megtudták, hogy 
miről van szó, mit volt mit tenni, hát ők is föltartották a kezeiket, 
mint mi. Az egyik kezdett kotorászni a zsebében; a következő pil-

Nyugat felé! 

lanatban a füle mellett sivított el a golyó és az üvegen át kiment 
az éjszakába. Erre vállat vont és ő is fölemelte a kezét. 

Mikor így álltunk valamennyien a látogatók előtt, egy harma
dik kormos alak lépett elő és hangosan kiáltott: 

— Két sorba, uraim! Megengedik, hogy rendkívüli gyűjtést 
fogunk önök között eszközölni; közös érdekünk, hogy gyorsan 
bonyolítsuk le az ügyet. Fárasztó volna sokáig tartani a kezeket. 

Azzal elindult és sorra vizsgált zsebet és táskát; a mit talált, 
órát, lánczot, pénzt magához vette, de volt benne annyi becsület, 
hogy az üres tárczát visszaadta a gazdájának. 

Simán ment a dolog, csak a kocsi közepén volt egy kis kése
delem. Egy kövér kansasi marhakereskedő volt ott, az ökreit adta 
el Chicagóban és most tartott hazafelé; úgy aludt, mint a medve, 
nem ébresztette föl a lövés sem. Ezt föl kellett rázni. 
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— Hallo-o, gentleman! — ordított a fülébe a rabló. 
Az nagy álmosan fölnyitotta a szemét és a mint meglátta a 

kormos képűt, rámordult: 
— xMicsoda gazság! Két éjjel nem alhattam és még a har

madikon is zaklatják az embert Itt a tárcza, kétszáz dollár van 
benne, azután hagyj békén! Volt eszem, hogy a többit ott hagytam 
a bankban. 

— Az elég baj nekünk, öregúr — felelt a «gyüjtő» — hanem 
talán majd máskor, ha megint találkozunk! 

— Igen, találkozunk —morgott az vissza — majd Kansas Cityben, 
ha a fáról öltögeted a nyelved —• azzal befordult és aludt tovább. 

A míg így végig ment a kocsin a gyűjtő, a két asszisztense, mint 
két szobor, ott állt kinyújtott karral a kocsi két végén; a fegyver
csövek mögül barátságtalanul vigyorgott ki a huszonnégy golyó. 
Mikor énhozzám ért a zsivány, megtalálta a fegyvert, egy pillanatig 
műértően nézte, azután visszatette és elismerően mondta: 

— Derék jószág, jó gyártmány, ismerem ezt a fajtát! 
— Meghiszem azt — feleltem én — Smith & Wesson, én 

vagyok a képviselője. 
— A jövőben iparkodni fogunk önöknél beszerezni szükségle

tünket — mondta ő udvariasan, azután fölkiáltott: 
— Uraim, végeztünk; köszönet a türelmükért és bocsánat a 

késedelemért, a mit okoztunk. Most már elválhatunk. Gud báj! 
Egy hosszút füttyentett, arra a két fegyveres ember is eltűnt és 

elindult a vonat. Már elég gyorsan ment, mikor a banda utolsó tagja 
is leugrott a gép mellől. Időbe került, míg azt megint meg lehe
tett állítani, odáig előkerült ötven fegyver is és vak lövöldözés 
indult meg az éjszakába, hanem akkor már messze jártak a lovasok. 
A vizsgálat kiderítette, hogy lámpajelzéssel állították meg a vonatot, 
azután megszállták a gépet és egy részük fegyverrel őrizte a kisérő-
személyzetet, a többi pedig azalatt a ((rendkívüli gyűjtést)) rendezte 
a kocsikban. Két kocsit raboltak ki, az egész alig tartott egynéhány 
perczig; hanem egészben véve nem csináltak valami különös jó 
üzletet. Legnagyobbrészt kirándulókkal volt dolguk, a kik nem visz
nek magukkal sok pénzt és így nem szedtek össze többet, mint 
háromezer dollárt. Persze a legközelebbi állomásról telegrafáltunk 
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mindenfelé és néhány óra múlva Chicagóból útban volt a sherif és 
vele háromszáz önkéntes meg féltuczat véreb. A rablókat eddig nem 
fogták el, de úgy hallom, hogy valamelyes nyomra akadtak és azért 
azt tartom, hogy még viszont fogom látni őket a villamosszéken.» 

* * * 
Nehogy pedig azt gondolja valaki, hogy ez szép mese; ha bővebb 

részletek iránt érdeklődik, hozassa meg magának a «Chicago Sunday 
Tribune» 1904 augusztus 14-iki számát, ott bőven le van írva az 
egész. Nemcsak nagyszerű vonatkisiklásokban, hanem regényes 
vonatrablásban is lehet része, persze szenvedő része annak, a ki az 
Egyesült-Államok nyugati felén való vasutazásra adja a fejét. Az a 
szerencsém azonban megvolt, hogy az előbbihez három héttel, 
emehhez meg nyolcz nappal jöttem későn; hanem az ilyenekről 
seki sem bánja, ha lekésik. 

Valóságos tény, hogy a nyugati államokban egészen a legutóbbi 
időkig jövedelmező iparág volt a vonatrablás. A leghiresebb bandita
fészkek egyike Texas és Arizonában volt, a második a coloradói 
hegyek között, a harmadik pedig, a legveszedelmesebb valamennyi 
közül, Wyoming államban. Itt a nehezen hozzáférhető Teton-hegység 
között sok éven át tanyázott egy gyanús kószáló népség: marhatol
vajok, útonállók és az igazságszolgáltatás menekültjei. Ide nem ért 
el a sherif keze és ez a környék az ő sziklás hegyeivel, zeg-zug 
ösvényeivel és ismeretlen barlangjaival lerakodó helye volt "a Nyugat 
szemetének; innen indultak ki a desperádók a nagykaliberű, vonat
rablásokra. 1899 június 2-án Wilcox mellett, Wyomingban féltuczat 
fegyveres ember föltartóztatta az Union Pacificnak egy vonatát, le
csatolták a podgyászkocsit, elvitték a vonalon egy mértföldnyire, ott 
dinamittal fölvetették az ajtaját és kirabolták azt. A legközelebbi 
város sherifje összeszedett egy csomó elszánt embert — ilyesmire 
az amerikai mindig kapható! — és utánuk ment a zsiványoknak. 
Vad verseny indult meg üldözők és üldözöttek között. Egy megáradt 
folyó került az útjukba, azt átúsztatták mind a ketten, elől a mene
külők, az üldözők utánuk. Végre elérték őket egy sziklás, bozótos 
helyen, de a kölcsönös lövöldözésben a rablók lelőtték a sherifet 
és a sötétségben végre is sikerült megszökniök. Rosszabbul jártak 
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tavaly júniusban Coloradoban, a mikor szintén egy vonatot állítottak 
meg, de ezúttal nem zsákmányolhattak és a reá következő hajszá
ban lelőtték a vezérüket. 

Most már egészen a végét járja ez a mesterség. A legnagyobb 
Pacific vonal, az Union Pacific Line úgy segített a bajon, hogy 
most minden vonatán utaztat egy vagy több fegyveres embert, a míg 
a veszedelmes helyeken át nem ér a vonat. Azonkívül egy nyolcz 
emberből álló mozgócsapatot szervezett a társaság, a mely csapatnak 

a főhadiszállása Che-
yenneban van, egy 
állandóan fűtött moz
dony és egy kocsi áll 
itt a csapat rendel
kezésére. Mihelyt a 
távíró meghozza a 
hírt, hogy valahol a 
vonalon vonatrablás 
történt, Tom Keliher, 
a vezető összeszedi 
az embereit, beszál
lítják a lovakat és 
harmincz perez múlva 
az egész csapat út
ban van a rablás 
színhelye felé. A vo

natuk, ha útban van, minden más vonatot megelőz; a leggyor
sabb expresst is mellékvágányra tolják, míg az övék átrobog. így 
aztán hat óra alatt ott vannak a vonal legtávolabbi pontján is és 
nyomaikon követve, rögtön üldözőbe vehetik a rablókat. A legvak
merőbb banda is meg fogja gondolni, hogy rászánja-e magát a rab
lásra, ha tudja, hogy hat óra múlva egy olyan lovascsapat van 
nyomában, melynek egyetlen embere sem hibázza el a czélt ötszáz 
lépésnyi távolból. Hihetőleg a többi érdekelt vasúttársaságok is hama
rosan követik a példát és akkor véglegesen kipusztul a Nyugat 
betyárromantikájának egyik legutolsó és legvakmerőbb formája, a 
vonatrablás. 

Tom Keliher csapatja. 
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Tehát ez a «vad Nyugat)) volt az, a melybe Chicagón túl átlép
tem. Tavaly ilyenkor le dél felé, St. Louisnak, az idén föl északnak, 
St. Paul felé. Illonois, Wisconsin és Minnesota államokon keresztül 
vitt az út egy éjjelen át oda. St. Paul fővárosa Minnesota államnak 
és testvérvárosa Minneapolisnak, a mely arról hires, hogy ez a legelső 
malomváros a világon; utána Budapest következik. Missiót jöttem 
ide tartani a katholikus magyarok közé; szegények, tíz esztendeje 
nem láttak magyar papot. Mikor megtudták, hogy három napig 
magyar prédikáczió lesz a városukban, mozgásba jött az egész telep; 
künn vártak az állomáson és úgy hoztak be a német parochiára, a 
melyhez máskülönben tartoznak. A német pap is igen megörült, hogy 
a magyar hivei egyszer végre a saját nyelvükön jutnak az Isten igé
jéhez, mert ő bizony nem igen tud velük boldogulni. Nagy kínnal 
ugyan összeállította magának magyarul a legszükségesebb kérdéseket, 
sőt még egy rövidke intelmet is, hanem mikor a legelső sort elolvas
tam : ((Regéli ima csagud elbigasti ?•» ugyancsak harapnom kellett az 
ajkamat, hogy el ne nevessem magam. A jó Father Ogulin háza lett 
az enyém is erre a három napra; iparkodott fölhasználni az alkalmat, 
hogy egy kis magyar tudományt szedjen magára,'kijavítottam a fönti 
czifra magyarságú mondatait és a mikor az időm engedte, magyar 
grammatikát magyaráztam neki. (Azóta küldtem is neki égy jó ma
gyar nyelvtant és szótárt.) Az érsek, a kitől a szükséges fölhatalma
zást (jurisdictiót) kellett kapnom, még nem volt otthon, estére jött 
meg egy hivatalos útjából, a német pap összekötött vele a telefonon. 
A drót egyik végén én álltam, a másikon a hires st. pauli érsek, 
John Ireland, a ki már tudott jöttömről és megtörtént a jurisdictio 
kérés és adás — amerikaiasan: 

— Good evening, Archbishop! I am the Hungárián priest; 
I beg the jurisdiction for three days, can I get her? (Jó estét, érsek! 
Én vagyok a magyar pap; kérem a jurisdictiót három napra, meg
kaphatom ?) 

— Of course! (Természetesen!) 
— Thank You. Good night! (Köszönöm. Jó éjszakát!) 
És megvolt az egész proczedura, minden papiros és mindenféle 

hosszú czímzések nélkül. Tessék csak ezt megpróbálni az Oczeán 
innenső oldalán! 
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A három következő nap a lelkeké volt. Szegény, hazájuktól 
messze elszakadt magyaroké, a kiket az élet terhe, megélhetési gon
dok, — árvíz, nagy adó, zsidó uzsora kergetett Amerikába, annak 
is ide a közepébe, messze a nagy tavakon túl. Olyan mélységesen 
megható volt látni azt a kis csoportot, a mely elkezdett gyülekezni 
a templom ajtó előtt már egy órával a beharangozás előtt, úgy vár
ták szegények azt a perczet, a mi nagy ünnepnek készült az életük
ben, a mikor hosszú évek múlva és sokan talán utoljára, magyar 
szót hallhattak a szószékről! 

Egy öreges asszony volt a legelső, az már délutántól kezdve ott 
várt a templom körül; ezen még, vagy már nem fogott az amerikai 
divat, — selyemkendőbe kötötte a fejét, úgy, mint valamikor régen 
odahaza, mikor nagy ünnepen készült föl az Isten házába. Mikor 
meglátott, könyezve mondta: 

— Huszonhárom esztendeje nem hallottam magyar prédikácziót, 
tisztelendő úr és azt hiszem, ez lesz az utolsó! 

Ezért az egy lélekért érdemes lett volna eljönni ide. Azután jöt
tek a többiek, a fiatalabbja már kalaposán, a férfiak, bár egyszerű 
munkások, fekete ünneplő ruhában. Egynéhány amerikai ment arra, 
az kiváncsian nézte, hogy mi történik a Hungarian-oknál ? 

— Ünnepünk van! — magyarázták ezek. — Lassankint összejött 
valamennyi, megismerkedtünk még ott, a templom előtt, mielőtt 
beléptünk volna. Volt közöttük olyan is, a ki már egy szót sem 
tudott magyarul, csak értett valamicskét, de azért hűségesen eljött 
mind a három napon át. Még egynéhány német is eljött. 

A szép román stilusú templom aranyos iveit élesen ragyogta be a 
főoltár villamos lángjainak fénye, a nyitott ablakokon át csendes bugás
ként hangzott az odalenn megpihenő nagyváros zaja, csak néha 
hallatszott be egy hosszú, tompa moraj, mikor a Mississippi vashíd-
ján robogott át a vonat. Odabent halálos csönd; lélekzetfojtva 
figyelt mindenki a szóra — azt gondolom, soha ez életben ilyen 
figyelmes hallgatóknak nem beszéltem. Szegényeknek volt jó okuk 
figyelni a magyar szóra, ki tudja, mikor fog az megint hangzani a 
st. pauli templomban? Mikor azután a kitett Szentség előtt elhang
zott a litánia első könyörgése: Uram, irgalmazz nekünk! — gyön
gén, bátortalanul jött az első felelet reá, mintha nem hitték volna 
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el, hogy egyszer, egyetlenegyszer, itt is úgy történhetik, mint oda
haza valamikor, régen... Hanem azután egyre erősebben zúgott föl 
a kórus; mély férfihangok basszusa hallatszott hátulról, elől meg, 
az oltár körül, csak a szemeit törülgette egynéhány öreg 

Van egynéhány nagyszerű emlékem ebben az életben: Titokza
tos földalatti erők orkános kitörésének percze a yellowstonei park
ban, a nap első sugarai a Mount-Everest örökös jégcsúcsán, a nagy
péntekesti Miserere a Szent Péter templomban, lelkek búcsuzásának 
percze ebből az életből, mikor átragyog a ködön a másik világ 

Minnesota állam Capholiuma St. Paulban. 

fénye — hanem azt hiszem, odaállíthatom melléjük ezt a három 
st. pauli estéti 

A harmadik nap reggelén szépen megáldoztak, este azután föl
pezsdült a jó emberekben a régi magyar virtus, azt indítványozták, 
hogy ha már válnunk kell, legalább adjuk meg a módját, akkor tán 
nem lesz olyan szomorú a válás. Váltig kértek, hogy maradjak ott 
náluk, enyém lesz az egész Minnesota állam minden magyarjával; 
St. Paul lesz a székhely és onnan járhatom majd sorba vasúton, ló
háton a többit,, városokat, farmokat, a merre magyarok vannak; 
olyan úr leszek, mint otthon a püspök. Hanem mivel maguk is tud
ták, hogy ez nem megy olyan könnyen, végre beleegyeztek, hogy 
elhagyjam őket, de meg kellett Ígérnem, hogy szerzek nekik valakit 
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odaki. Az utolsó estét pedig emlékezetessé akarta tenni a magyarok 
segítő egylete, a Szent-István-Egylet: kibérelte a német Vereinshallet 
és oda hívta össze mind az összes magyart erre az estére. Németek igen 
sokan vannak itt; New-York után itt van a legtöbb az Egyesült-
Államokban, a város lakosságának tán egyharmada német. A magya
rok egyetlen összetartó kapcsa a Szent-István-Egylet; az rendezte ezt 
az estét. A terem ugyan német volt, a sör pedig amerikai, azaz 
nem jó; a magyar nyelv sem ment egyformán, a gyerekeknél már 
olykor angollal kellett megtoldani; — hanem egy hamisítatlan 
magyar volt: az érzés. Az az érzés, a mivel a messze idegenbe 
szakadt magyar szentnek tart mindent, a mi őt nemzetéhez fűzi, 
vágyva vár híreket hallani a régi hazából, az «ország»-ból, a hogyan 
nevezi azt és áhítattal hallgatja azt, a ki az országból jön és arról 
beszél neki. 

Önkénytelenül is azt kérdezi itt az ember: mennyit ér ez mind 
együttvéve? A ragaszkodás a régi hazához, a nagy öröm, a mivel az 
«országból» jövőt fogadják, a háromszínű jelvény, a magyar egyletek 
és ott, a hol van, a magyar iskola és templom ? Azt kell reá felelni, 
hogy sokat, igen sokat, főleg ez az utóbbi: megmenti a kivándor-
lottak százezreit attól, hogy elzülljének, megóvja őket attól, hogy 
oktalan állatokká váljanak, a kiknek a nehéz munka után egye
düli vigasztalásuk a pálinka, a korcsma, a szalon és egyetlen istenük 
a dollár. Mert a hol egészen magukra vannak hagyatva a kivándor
lónak, ott bizony jóformán ez a sorsuk. A templom, magyar egylet, 
ha az vallási alapon áll, megmenti őket az elzülléstől. 

A jövendő nemzedék magyarsága szempontjából pedig — mondjuk 
ki'őszintén a keserű igazságot — mindez a sok szép és nemes dolog 
nem ér semmit, épenséggel semmit. Az öregek, vagy a kik már felnőtt 
korukban jöttek ki ide és túlságosan vén fák arra, hogy más irány
ban nőijenek, azok megmaradnak magyaroknak. A legtöbbje, ha itt 
tölti is egész életét, sohasem tanul meg jól angolul; annyit tud, a 
mennyivel a gyárban vagy a foglalkozásában megértetheti magát, 
egyébként az öregje magyarul beszél egymás között. Hanem a gyer
mekek, az egészen más. Azok, ha kicsi korukban hozták ki őket, 
vagy annál inkább, ha idekinn születtek, megszűnnek magyarok 
lenni; érzésükben még lehetnek azok, de a nyelvet jórészük már csak 
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fogyatékosan tudja, vagy sehogy. Amerikai a ruházkodásuk, vise
letük, szokásaik, mindenük, a nyelvük pedig angol. Két nagyhata
lom teszi őket azzá, az amerikai public school, az iskola és a paj
tásaik : az utcifL. Ennek a kettőnek nem tud ellentállni senki és semmi, 
sem magyar egylet, sem újság, maga a család, a szülők sem. Az a 
pár magyar iskola alig jöhet számba; a public school-on pedig, mikor 
tanítás folyik benne, mindig föl van húzva a negyvennyolcz csillagú 

Ezt sem gondolta volna valaha Pátyi Kovács István . . . 

zászló: büszkén lobog és joggal, mert a mi itt nevelődik, az yankee 
szívvel-nyelvvel. Amerikaivá, lesz benne a gyermek észrevétlenül; 
szüleivel még magyarul beszél, bár ott is erősen érződik, már az 
idegen kiejtés, hanem a mint a pajtásai közé kerül, ott már angolul 
megy minden. A ministránsaim, magyar fiúk, valahányszor egymást 
figyelmeztették, mindig angolul tették azt. Kovács Pál volt az egyik, 
tizenkétéves fiú ; hat esztendős korában hozták ki hazulról, magyarul 
szóltam hozzá, a felelet ez volt: 

— Please speak English, because I don't well understand Hun
gárián. (Kérem, beszéljen angolul, mert nem értek jól magyarul.) 

És mi lesz ezeknek a gyermekeiből? Azt még nem látjuk, mert 
Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 15 
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olyan régen még nincsenek künn a magyarok Amerikában. De egé
szen bizonyos, hogy azok már egy szót sem fognak tudni magyarul. 

\ -
-'•^X / 

!W 

Ez a valóság. A ki mást mond, vagy remél, az — lehet, hogy 
nagyon szép, hazafias indítóokból — de téved. A fölszívódási folya

mat ellenállhatatlan. xA.z életerőtől duzzadó ifjú 
óriás, az amerikai nemzet ellenállhatatlan erő
vel szívja föl magába az új és új tömegeket, a 
melyeket a nagy kivándorló hajók nap-nap után 
ontanak ki partjaira. Jó részük, az igaz, vissza
megy a régi hazába, ezek arra jók, hogy egy kis 
amerikai szellemet visznek haza a vénhedt 
Európába, meg egynéhány dollárt, a mi szintén 
elkel otthon. Főleg Olaszország az, a mely ilyen 
módon él Amerikából. Hanem a nagyobbik 
része mégis csak itt marad és ez beolvad a 
második, legkésőbben a harmadik nemzedék
ben. Hely van még itt bőven; attól nem kell 
tartani, hogy egyhamar szűk lesz az ország. 
Mikor egy héttel később a szélső nyugaton, 
Montana és Idaho államokban száz kilométert 
mentem a yellowstonei park felé kocsin, az 
egész nagy területen találkoztam 5, azaz öt 
emberrel, nem számítva a vendéglőket. Ha baj 
van egyes helyeken, az jórészt azért van, mert 

kevesen szánják reá magukat, hogy eljöjjenek ide a Nyugatra, mind 
a keleti államokban szeretnének megtelepedni. De idővel be fog 
népesedni a Nyugat is, van még helye az Uniónak bőven, a hová — 
bár tán kemény, úttörő, emberemésztő munkára — elhelyezze a 
sok új embert. Ámde a mint elhelyezi, azonképen be is olvasztja 
őket; nem bír itt megállni a lábán sem magyar, sem szláv, sem 
német, legtovább tartja még magát ez az utóbbi. Négyezer német 
iskola vívja kétségbeesett küzdelmét a beolvadás ellen és az ered
mény? Az, hogy átlag egy nemzedékkel él tovább a német nyelv, mint 
a többi, azután meghal az is. A magyar meg még előbb. 

Szomorú igazság ez, ha az egyes érdekelt nemzetek szempontjából 

Az ért ministránsom. 
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Ítéljük meg, de nagy kérdés, ez-e a helyes szempont, melyből a dol
got meg kell [ítélnünk? Ne én feleljek erre, megfelelt reá másnap 
hivatottabb ember, St. Paul lánglelkű érseke, John Ireland. 

Búcsúzni mentem hozzá, kinek híveihez három napon át szóltam. 
Imponálóan szép, ma
gas, erőteljes Ősz em
ber fogadott azzal a 
szeretetreméltó egy
szerűséggel, a mi az 
amerikai főpapot jel
lemzi. Beszédbe ered
tünk, háromnegyed 
óra hosszat tartott a 
beszédünk egymás
sal. A világművelt
séggel bíró hetven
éves ember, a ki most 
is egy ifjúnak mun
kabírásával dolgozik 
és hazája lakosainak 
valláskülönbség nél
kül tisztelete tárgya, 
egy népvezér, egy 
próféta lelkesedésé
vel szólott hozzám: 

— Ön engem az 
imént irnek nevezett. 
Ne nevezzen irnek. 
Az őseim bizonyára 
azok voltak, a nevem 
is az, de én még sem tartom magam többé annak. Itt nincs ir és 
nincsen angol, nincs német, sem magyar — mi valamennyien ameri
kaiak vagyunk! Egy új világ, egy friss nemzet ez, a mely még folyton 
női és szívesen vesz magába friss erőt, a nemzet hatalmas vérkerin
gése erőt juttat legifjabb tagjának is, de azt kívánja tőle, hogy legyen 
az a tag őszintén az övé. Önök odaát monarchiákban élnek, mi 

is* 

John Ireland. 
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köztársaság vagyunk és ez nekünk így a legjobb. Egyházam ennek 
a szabad nemzetnek köztársaságában teljes szabadságát találja föl és 
mi katholikusok, legyünk hű és hálás fiai ennek a nemzetnek! A mi 
nemzeti sajátságot és adományt hoztunk magunkkal a régi hazából, 
hajó: tartsuk meg és olvaszszuk bele új nemzetünk testébe; nem 
kell azt félteni, hogy sokféle lesz. Hiszen annyi fajból alakult ki 
és ime, milyen egységes! Az önök faja, az egy kitűnő faj. Jól ismerem 
a magyarokat az európai útjaimból. Ha idejönnek mihozzánk és 
amerikai polgárokká akarnak lenni, szivesen fogadjuk őket; legyenek 
egészen a mi vérünkké, a nyereség-számlára fogjuk írni őket. Egy nagy, 
szabad, munkás nemzet ügyét és azzal együtt az egész emberiségét 
segítik előbbrevinni velünk együtt... 

— A többire pedig, a mit kérdezett, most nem felelek. Elbeszéli, 
kiírja otthon és akadnak emberek, a kik mondanák: lám, a vén 
heretikus. Elég kigyót-békát kiáltottak már reám, öreg ember vagyok, 
elég volt. Hanem a mit tudni akar, megtalálja a könyveimben, oda
adom önnek. Mire hazaér, az asztalán fogja találni. Cserébe küldjön 
nekem ide egy magyar kispapot, azt majd megneveljük magunknak 
és hasznos munkát fog végezni itt. Most pedig: Good bye, a viszont
látásra! * 

— A viszontlátásra, Archbishop! —• feleltem én is és ennek az 
öreg embernek tisztelettel tudtam megcsókolni a kezét. Egyházának 
és nemzetének lánglelkű apostola beszélt belőle; lelke mélyéből 
fakadt minden szava. 

* Ez a viszontlátás most húsvétkor történt meg Rómában, hanem az igért magyar kis-
papról, sajnos, még nem tudtam beszámolni az érseknek. Nagyon megköszönném, ha valaki 
megkönnyítené a dolgomat. 

# - * - * - & 
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YUGAT felé menve, itt St. Paulnál megy át a vonat a folyón, 
de érdemes öreg víz ez ahhoz, hogy egy kissé megállapodjunk 
a partján. Errefelé jön le a kanadai határ közeléből, a felső tavak 

mellől; a testvérfolyója, a Missouri pedig messze északnyugatról, a 
Sziklás hegységből siet feléje, hogy egyesüljenek és odalenn délfelé 
Saint-Louisnál történik meg a találkozás. Akkor azután fejedelmi 
folyam lesz belőle, a mely másfél kilométer szélességben hömpölygeti 
lefelé örökké sárga hullámait. 

A folyamok atyja, így nevezték az indiánok a méltóságos vizet 
és sokáig nem hasította annak hullámait egyéb, mint az úszó fatörzs 
és az indián canoe. Félszázad múlt el Amerika fölfedezése óta és 
a Mississippi még mindig nem tett egyebet, mint hogy hordta le a 
sárga iszapot a mexikói öbölbe, messzire kitöltve a deltát. A fehér 
ember még nem akadt reá, hogy hajójával megnyergelje a hátát; 
De Soto-é, egy spanyolé a dicsőség, hogy elsőnek pillantotta meg a 
folyót. De épen csak hogy meglátta a kutató csapatának élén 1542-ben, 
azután meghalt a partján és kortársai elfeledték a dolgot, nem törőd
tek vele tovább. Százharmincz esztendő múlt el azután és a kanadai 
francziák még mindig csak homályos hallomásból tudtak valamit a 
nagy folyamról, a mely állítólag a kaliforniai öbölbe önti a vizét. 
Ha megtalálnák: el lehetne jutni arrafelé a rövidebb úton a Csendes-
Oczeánra és Ázsiába. Talán ez volt az oka annak, hogy a tizen
hetedik század végén egyszerre többen is nekiláttak fölkutatni a 
nagy folyót; Pere Marquette, a misszionárius és Joliét, egy kereskedő 
voltak az elsők. 1675 elején indultak el öt emberrel a Nagy-tavak 
mellől, indián canoekban úszva le a Róka-folyón és a Wisconsinon. 
Június 17-én érték el a Mississippit ott, a hol a Wisconsin belé-
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szakad és innen kezdve óvatosan bocsájtkoztak le dél felé a folyón. 
Az erdők elmaradtak és a végtelen prairie bontakozott ki a kutatók 
szeme előtt; a parton megjelent a bölény és bozontos fejéből elő
villogó szemmel csodálkozva nézett a betolakodókra. 

Két hétig mentek így lefelé, a nélkül, hogy ,-.sak egy emberi 
lény is akadt volna az útjukba. De azért nagyon vigyáztak; a parton 

főztek, de éjszakánként a 
folyamban vetettek hor
gonyt és ott töltötték az 
éjjelt. Végre az utolsó 
napon a [nyugati parton 
emberek lábnyomait fe
dezték föl az iszapban és 
utánuk mentek. Egy in
dián törzsre akadtak, a 
mely barátságosan fo
gadta és megvendégelte 
őket. A megvendégelés 
ugyan kissé különös volt, 
a mennyiben az indián
főnök az ételeket, halat, 
kását és kutyahúst a saját 
maszatos ujjaival tömte 
franczia barátainak szá
jába, hanem hát egy föl
fedezőnek sok mindenre 
rá kell szánnia a fejét. 
Másnap reggel majd az 

egész törzs, hatszáz ember lekísérte új barátait a folyóhoz és ezek 
búcsút véve az indiánoktól, haladtak tovább délnek. 

így érték el a Missouri torkolatát, a hol ma a franczia szent 
Lajosról elnevezett város, St. Louis áll; az iszapot és fákat hurczoló 
vad folyó itt festette piszkosra a Mississippinek addig tiszta vizét. Innen 
is tovább mentek az Ohio beömlésén túl egészen az Arkan'sas tor
kolatáig; itt egy vad indián törzs tört reájuk és ellenségnek vélvén, le 
akarta gyilkolni őket, de ők valahogyan megérttették magukat velük 

Marquette atyja, a. Mississippi kutatója és a Nagy tavak 
vidékének első hithirdetője. (Szobormű a st.-louisi ki

állításon). 
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és az indiánok elállottak szándékuktól, sőt meg is vendégelték az 
utazókat. 

Ez volt útjuk végső pontja. Egy hónapja jöttek lefelé a vízen és úgy 
vélték, megtalálták a bizonyítékot arra, hogy a folyam nem a kaliforniai, 
hanem a mexikói öbölbe ömlik és most már visszatérhettek Canadába. 

De azért még mindig nem volt meg a teljes bizonyosság, hogy 

Szent Lajos király szobra a világkiállításon. 
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melyik tengerbe torkollik bele a folyam. Ezt La Salle szerezte meg 
a ki 1681 karácsonyán indult el expedicziójával, huszonhárom francziá-
val és tizennyolcz indián kísérővel. Hosszú menetben vonultak 
lefelé a befagyott Illinois folyón, szánokon húzva maguk után csó
nakjaikat, míg nyilt vízhez értek és azután az úszó jég között evez
tek lefelé a nagy folyón, ugyanazon az úton, melyen kilencz évvel 
előttük Pere Marquette járt. Elértek az Arkansas torkolatához, a 
honnan elődjeik visszafordultak és az ott lakó harczias törzs őket 
is úgy fogadta, mint amazokat: a harczi dob pörgésével és fegyver-
zajjal. De ők is megtalálták a békesség útját; elszívták a békepipát 
és kezet fogott a vörös ember és a fehér. Három napig vendégelték 
egymást mindenféle jókkal, azután La Salle egy nagy keresztet állí
tott föl a parton a franczia czimerrel és XIV. Lajos nevében birtokba 
vette az új területet; a bennszülöttek szájtátva bámulták a jelenetet. 
Ugyanazon a helyen emelkedett a jel, a hol Marquette útja véget ért 
és a honnan De Soto először pillantotta meg a folyót; ez volt az 
archimedesi pont, a honnan a fehér ember kiemelte sarkából a 
folyam évezredes csöndes világát és a maga nyüzsgő új életét hozta 
helyébe. Ma Arkansas városa áll ezen a helyen. 

A kutatók tovább úsztak le dél felé, mindegyre délibb pom
pájú lett a vidék; tropikus őserdők átláthatatlan sűrűje fogta be két 
oldalról a széles folyamot és a parti iszapból csodálkozva emelte 
föl otromba fejét az alligátor, a mely nem volt hozzászokva, hogy 
emberi hangokat halljon. így hódították meg az úttörők evező-
nyomról-evezőnyomra a fejedelmi vizet és mikor La Salle végre 
megérkezett a torkolathoz és a mexikói öbölnél ütötte föl a Bourbon 
liliomos czimert, akkor rárajzolták Francziaország térképére a Missis
sippit, a folyamok atyját s megalapították New-Orleans városát és a 
franczia lett az úr ezen a területen. Osztoznia kellett ugyan rajta 
a spanyollal, hanem Napóleon alatt megint franczia lett Lajos földje, 
Louisiana. Végre is Napóleon megunta a vele való vesződést, messze 
is volt neki, más tervei voltak: 1804-ben eladta az egész területet 
az akkor még egészen fiatal Egyesült-Államoknak. Ennek az esemény
nek, hogy egészen amerikai lett a Mississippi partja, a százesztendős 
emlékét ülte meg tavaly a st. louisi világkiállítás. 

* * * 
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Valamivel alább, mint a hol a fölfedező misszionárius a Missouri 
zavaros hullámait látta belerohanni a Mississippibe, áll ma a szent 
Lajosról elnevezett város, St. Louis. Micsoda tündérváros volt itt 
tavaly ilyenkor! Nem megyek le oda; ne lássam szétszedett romjait 
az Ezeregyéjszaka tündérpalotáinak; ne lássam, hogy csak deszka és 
gipsz volt a márványpalota, a mi olyan vakítóan ragyogott a villám-
fényes velenczei éjszakában, a mikor szines vízzuhatagok sziporkáz
tak alá a kaszkádok fehér lépcsőin és körülöttük százezer ember ülte 
egy század munkájának győzelmi ünnepét! Hadd maradjon meg 
emlékezetemben az a nap olyannak, a minő volt, egy kábítóan fényes 
győzelmi napnak, a melyen a fiatal Amerika kirakta a bámuló világ 
elé azokat a kincseket, a melyeket itt, a Mississippi öntözte vidéken 
egy század alatt termelt; melléjük rakta többi államainak gazdag
ságát, azután meghívta, békés bajvivásra szólította a világ nemzeteit, 
mintha azt üzente volna nekik: Jöjjetek, mutassátok meg ti is, mit 
tudtok és győzzetek le, ha birtok! Ha pedig nem birtok, ismerjétek 
el, hogy az én utam a helyes, hogy nem a háború és nem a vezény
szóra glédába álló csillogó százezrek szerzik meg a nemzeti nagy
ságot, hanem az ernyedetlen, törtető munka! 

Mikor ezeket az újkori csodákat, az újvilág lázas munkálkodá
sának ezt az apotheozisát láttam, eszembe jutott egy mondás, a mit 
az elhunyt Mac Kinley elnökről korpoltálnak. Mikor Amerika hábo
rúban állott Spanyolországgal és ostromzár alatt tartotta Kubát, vala
miben meg találta sérteni a háború esetére való nemzetközi megállapo
dásoknak egy formalitását és mondják, hogy egy európai hatalomtól 
figyelmeztető irat jött Washingtonba, a külügyi hivatalba. Mikor az 
elnök, ezer dolga között, kézhez kapta azt, bosszúsan morogta: 

— Your little dirty games of international law... 
«A ti kis maszatos játékaitok azzal a nemzetközi törvénynyel...)) 

Mintha mondta volna: Honnan tudjuk mi annak minden útvesztő
jét? Nem érünk mi rá paragrafusokat rágni; mi dolgozunk! 

Ennek a dolgozó és gazdag Amerikának megdicsőítése volt ez 
a kiállítás. Ezerkétszáznegyven holdnyi területen épült és negyven 
millió dollárba került; fölülmúlt minden eddig rendezett kiállítást. 
Szépen voltak képviselve más országok is, főleg két fiatal ország, Német
ország és Japán keltett általános föltűnést, hanem az oroszlánrész mégis 
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csak Amerikáé volt; a mit az ipari, gépészeti, közlekedési és föld^ 
mívelési épületeiben bemutatott, az egyszerűen elszédítette a nézőt. 
A földművelési pavillon egymaga hús^ holdnyi területen épült; szem
mel meg nem mérhető óriási terjedelem. Köniwebben ád fogalmat 
e nagyságáról az, hogy az egyik mellékajtón bejött hangos dobszó
val a kiállítást őrző katonaságnak egy szakasza; élesen hangzott a 
dobpörgés, azután mindig halkabb lett az, a mint távolodott az át
vonuló csapat. Még mindig az épületben volt és a dobszóból már 

nem hallatszott semmi. 
Ebben az épületben 
negyvenöt külön kiál
lítás volt, amerikai leg
nagyobbrészt ; minden 
állam iparkodott be
mutatni az ő gazdag
ságát a terményeiben. 
Kentucky elhozta évi 
háromszázötven millió 
font dohánytermelésé
nek a szinét; Illinois a 
gabonáját, melyből 284 
millió bushel-t termel 
évenkint; Wisconsin a 

sajtját, évi termelése tizennyolcz ezer előállító helyen évi hatvan 
millió font, a mi 3000 vasúti kocsit tölt meg ezzel a czikkel. Missis
sippi állam a gyapotját mutatta be és egy óriási emberalakot épített 
belőle, egy királyt, koronával a fején, aláírva: «A gyapotkirály». De 
nemcsak a terményeket mutatták be, hanem az eszközöket is, a 
melyekkel ezt az óriási termelést elérik. Hatalmas gőzekéket, köztük 
egyet, a mely nyolcz ekevassal dolgozik és napjában nyolcz ember és 
harminczkét ló munkáját végzi el; vető- és aratógépeket, szivattyúkat, 
aczélból épült magas szélmalmokat, a melyek a farmerek között olyan 
általános használatban vannak, hogy 3—400 czég van az országban, 
a mely ilyen praktikus, igen könnyen mozgó és elég olcsó szél
malmokat készít. Nem is olyan nagyon régen még mint csodára 
néztek arra a farmerre, a ki a gazdaságába gépet állított • be, most 

Gőzeke a st. louisi kiállításon. 
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pedig azzal dolgozik a legtöbb. Valamikor megvetéssel néztek a 
többiek arra a társukra, a ki a föld mívelésének nemcsak a gyakorla
tával, hanem az elméletével is foglalkozott, ma a farmer jelszava: 
«Megtanulni a földművelés, az állattenyésztés tudományát)). Két 
magot hozni ki a földből ott, a hol azelőtt egy termett; értékesí
teni a mellékterményeket, melyekre azelőtt ügyet sem vetettek: ez az, 
a mire a haladó tudomány a farmert megtanította. A földmíves
iskolákban nevelkedett farmer most már nem dobja félre a gyapot-
növényt, miután magát a gyapotot kiszedte belőle; olajat, marha
táplálékot és műtrágyát tud már készíteni abból. A gabona mellék
produktumai a szirup, glukose, gummidextrin, gabonaolaj és — imi
tált kaucsuk. Mindezek a melléktermények sokszorosan fizetik vissza 
a tanulásba és gépberendezésekbe belefektetett tőkét; egy-egy ilyen 
kiállítás pedig nemcsak azt mutatja meg, hogy mekkora a haladás az 
utolsó tíz év alatt, hanem nagyszerű alkalom a tanulásra is. A laikus 
elkápráztatva, szinte megdöbbenve jön ki ebből az óriási épületből, 
a szakember pedig napokig jár bele tanulni. 

Most már talán az sem áll többé. A gépeket megvették, szét
hordták; a négyezer dolláros nagy gőzekét egy johannesburgi nagy
farmer vette meg, hogy Dél-Afrika érintetlen földjét törje föl vele 
százszoros termés számára. A kaszkádoknak sokszínű villanyfényben 
pompázó zuhatagjai kiapadtak és a nagyszerű épületeket a kiállítás 
bezártával lebontották, hogy legalább az anyaguk megmaradjon, 
mielőtt a téli fagy és hóvíz tönkretenné azt. Azt hiszem, a csákány alá 
került a remek villamossági palota is, a nevelésügy fényes pavillonja, 
meg a temérdek panoráma, eszkimótanya, íilippino czölöpfalu, ir 
színház, spanyol-amerikai háború, San Jago vára, a tiroli Alpesek, 
kinai pagodák és a többi, mind, mind; talán csak egy-két épület 
maradt ott emléknek, a hol tavaly a tündérváros állt. De nem állott 
hiába; attól a pillanattól kezdve, a mikor Roosevelt elnök Washing
tonban megnyomott egy villamos gombot és attól St. Louisban ki
tárultak a. kiállítás kapui, egészen addig a napig, a míg ismét 
bezárultak azok, egy félesztendő telt el és ez alatt a félév alatt az 
ország lakosain kívül ezer és ezer idegen járt itt, hogy hódolattal 
adózzék Amerika nagyságának. Az a száz év, a melyet a Mississippi 
a csillagos zászló szolgálatában töltött el, nem múlt el hiába. Egy 
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Colorado sziklái között. I. 

kissé ugyan megnyirbálták az öreg kényúrnak a szabadságát; ma 
már nem kanyaroghat olyan szabadon, mint a régi jó időkben, a 
mikor harmincz mértföldnyi kanyarulatot vágott át egy éjszaka alatt 
és összebolygatta az államok határait, úgy hogy reggelre Illinoishoz 
tartozott, a mi tegnap még Missouri volt és szabad embernek ébredt 
föl a néger, a ki este még rabszolgának feküdt le a folyamon túli 
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államban. A természet túlságos szabadságát megnyirbálta, kőgátak 
és vashidak közé szorította a haladó kultúra, de a természet szaba
dossága és kihasználatlan gazdagsága helyén fölépítette az igazi 
szabadságot és gazdagságot, a természet uráét, az emberét. Hogy 
hogyan sikerült ez neki száz év alatt, arról számolt be a st. louisi 
világkiállítás. 

° -X -K-K 

A Pullmann-kocsi magas ágyában átringatott éjszaka után reg
gelre Omahánál léptem át a Mississippi méltó testvérfolyó ját, a Mis
sourit. Omaha, ez az indiánnevű nagy arany- és ezüstolvasztó város 
az, a melyet minden diák ismer Verne Gyula regényéből; ez volt 
az, a hová globetrotter kollégám, Fogg Fileás olyan különös jármű
vön, vitorlás szánon futott be, miután a vonatja elakadt valahol a 
Sziklás-hegység hófúvásai között. Itt azután épen hogy el birta csipni 
a New-York felé induló vonatot. Nos, nekem nem volt olyan sürgős 
az utam, nem fogadtam senkivel húszezer fontba. Először is, mert 
nincsen húszezer fontom (még koronám sem), másodszor, mert nem 
szándékoztam nyolczvan nap alatt körülnyargalni ezt a Földet. így 
hát maradt egy napom Omaha számára is, a mely alatt körüljárván 
a várost, az óriási distancziákon kívül két nevezetes tapasztalattal lettem 
gazdagabb. Az egyik az volt, hogy mikor bementem egy boltba 
czigarettát venni, csodálkozva néztek rám és azt kérdezték, hát nem 
tudom-e, hogy Nebraska állam területén tilos a czigarettázás ? Pipát 
és szivart szívni szabad, bagózni is szabad, a kinek tetszik — meg 
is teszik és köpnek tőle hegyeset és hosszút — csak czigarettázni 
nem. Azt feleltem, hogy tudom, hogy Indiana államban létezik pár 
hónapja ilyen törvény és hogy csak a múlt héten csukták el egy 
czirkuszi majomnak a — gazdáját, mert a majom a czirkuszban cziga-
rettázásban produkálta magát; hanem hogy Nebraskában is ennyire 
vigyáznak a jó erkölcsökre, azt még nem tudtam.* 

* Van egynehány ilyen különös törvény az Egyesült-Államokban. New-Yersey (Nyű-
Dzsörszi) államban el van tiltva a szeszes italok kimérése étkezésen kívül, így aztán, mikor a 
vonat átrobog az állam területén, az étkezőkocsiban bezárják az italmérő bar-t, ha pedig valaki 
előtt ital áll az asztalon, a hagyományos ham and eggs-t, tojást és sonkát rakják eléje. Hogy 
megeszi-e, az mellékes. Az sem utolsó, a mit New-York városa ír ki a villamos kocsikra, hogy : 
«A kocsiban való köpködés szigorúan tilos. A ki ezen rendelet ellen vét, annak büntetése 
500 dollár pénzbüntetés vagy egy évi fogház, vagy mind a kettőn. Természetes következménye 
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— Egyszóval, nem lehet czigarettát kapni? 
— Azt nem — felelték — hanem adhatunk «kis szivart)). 
Kíváncsi voltam, milyen az a «kis szivar)) és vettem abból. Hát 

bizony az tökéletesen czigaretta volt, annak a dohányából, épen csak 
hogy papir helyett vékony dohánylevélbe volt belecsavarva. így 
azután a törvénynek is elég volt téve és megnyugodhattam az omahai 
diákok sorsa felől is. 

A másik érdekes tapasztalat, a mivel Omaha városa gazdagított, 
a vasúti jegyekkel kereskedő ügynök irodája volt. Egy valóságos bolt, 
a melyben eladnak és vesznek félig elhasznált vasúti jegyeket, térti 
kártyákat, még le nem járt körutazási szelvényeket és más egyéb 
papirosokat, a melyekkel még jogosan vagy legalább a jogosság lát
szatával lehet olcsóbban utazni a rendesnél. Ki volt írva, hogy: «Ma 
különösen olcsó jegyek kaphatók X felé» — persze csak ma, mert 
éjfélkor esetleg már lejár a bélyegezett dátum a jegyen, a melyhez 
valakinek különös körülményei miatt valami olcsó áron jutottak 
hozzá és egy kis haszonnal hirtelen túl is adnak rajta. Idegennek nem 
tanácsos belemenni ebbe a fajta üzletbe, mert kérdés, hogy minden
kor tiszta-e az; azután meg, mert nem ismeri ki magát a sok kon-' 
kurrens vasúttársaság üzletszabályai között és megeshetik, hogy végül 
is nem használhatja a megvett jegyet. 

Azok számára, a kik a jegyügynök, a <cticket-broker» által nyújtott 
módnál is olcsóbban, azaz ingyen akarnak utazni, az utazásnak még 
egy módja marad: a «dzsompolás». To jump annyit jelent, mint 
ugrani; dzsompolóknak, «ugrók»-nak nevezik azokat, a kik útközben, 
állomások közelében fölugrálnak az ott még lassan menő vonatra, 
valahol hátul megkapaszkodva vitetik magukat a következő állo
másig, ott azután, mikor lassúdni kezd a vonat futása, leugranak, 
előre szaladnak, az állomás után fölkapaszkodnak és addig folytatják 
ezt a proczedurát, a míg czéljukhoz nem érnek. Nemcsak ilyen föl-
ugráló, hanem leugró módja is van a dzsompolásnak; a pályatest 

az ilyen horribilis büntetéssel való fenyegetésnek, hogy senki sem veszi komolyan. Öt eszten
dőben egyszer azután megtörténik, hogy valami nagy fölbuzdulás vesz erőt a rendőrségen; 
akkor rajtakapnak a köpködésen valami szerencsétlen fiótást és azt csakugyan megnyomorít
ják a rendelet betűje szerint ugyanazért a krimenért, a mit előtte ezer más tett büntetlenül. 
Az ilyen rendeletek indító okaikban igen tiszteletreméltók, de túlzásba csapnak át és azért alkal
mazásukban vad bizarrságokra vezetnek. 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. . 16 
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fölött elhaladó hidak, viaduktok korlátjaira is fölkapaszkodnak a meré
szebb, dzsompolók; ott függnek, mint a bőregerek és kilesik az alkal
mas pillanatot, a mikor az alant elhaladó tehervonatnak valamelyik 
nyitott kocsijába leugorhatnak. Persze az ilyen öngyilkossággal határos 
vállalkozásnál jól ki kell számítaniok az ugrást és a kocsit, hogy pél
dául zsákokra vagy bőrökre essék az ugró, mert ha szén közé vagy 

Colorado sziklái közölt. II. 
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ökrök szarvaira, vagy 
épen két kocsi közé 
ugrik, akkor ugyan 
rosszul jár. Minden
esetre kétségbeesett 
egy módja az utazás
nak ; csakis azok szán
ják rá magukat, a kik 
az egyik helyen nem 
bírnak megélni és 
más városba igyekez
nek, a hol azt remé
lik, hogy jobb dolguk 
lesz. Beszéltem egy 
ilyen dzsompoló ma
gyarral, a ki Colora-
dóból Chicagóig ju
tott el folytonosan %&vffi'^*<$$'' 
föl- és leugrálva; de rVR,a=' "-"- r * 
m ondta is, hogy többé 
nem próbálja meg 
ezt az istenkisértést. 

Délután indult 
tovább a vonat Oma-
hából Colorado vad 
canonjai felé. Neb-
raska prairiein át ve
zet oda az űt. Főleg 
I l l i no i s , Iowa , Neí)- L ° V a S k i r á n d u l á s a Szikláshegységben. 

raska, Missouri, Kansas és Wyoming államok azok, a melyekben 
még félszázaddal ezelőtt a megmérhetetlen, úttalan nagy prairiek 
elterültek, eldoradói a bölénycsordáknak és a vadászó indiánnak. 
Hiszen csak 1847-ben kezdték építeni az első vasútvonalat Chica
gótól nyugatra és az is mindössze tíz mértföldnyi volt! És húsz 
évvel később is, mikor készen állt az úttörő óriási mű, a két tengert 
összekötő első Pacific-vonal, a vonatoknak akárhányszor meg kellett 
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^.-'é'W'i/^A állniok az átvonuló 
"• /•':'J&$$ bölénycsordák miatt; 

néha egy-egy ilyen 
csordában átlag száz
ezer darabot számlál
tak. Ma már a bölény
nek nyoma sincsen, 
oktalanul kiirtották 
azt, még az átrobogó 
vasúti kocsi ablakai
ból is puffbgtattak 
reá minden czél nél
kül; az utolsó bö
lénycsorda ott él ál
lami védelem alatt a 
yellowstonei nemzeti 
parkban. A prairiek 
fűtengerét pedig fel
törte az eke vasa; 
hullámzó sárga ka
lász s százezerszámra 
legelésző csorda van 
ma Nebraska síksá
gán, a merre áthalad 
a vasút. Az esti al
konyatban a szem
határon nagy pirosló 

A «hét vizesés» a Sziklás hegységben. p á s z t o r t ü z e k é g n e k ; 

az állomásokon váró tehervonatokból mindenfelé a lábas jószág 
panaszos bőgése hallik. Ván reá oka szegénynek; holnap ilyenkor 
a chicagói Vágóhídon lesz, holnapután pedig konzerves dobozok
ban. Sohasem látja többé viszont Nebraska zöld mezőit; meg
lehet, hogy valamelyik nagy atlanti gőzös étlapján mint «Hungarian 
gollash» fog-szerepelni. Az állomás körül félvad lovaikon ott nyar
galásznak a «cowboy))-ok, a csordások, a kik beterelték az állatot; 
kapájukban nagy forgópisztoly, a nyeregre akasztva a lasszó, ők 
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képviselik még a Nyugat vad romantikáját. A vasút mellett pedig 
nyakra-főre épül a sok új — nem ház, hanem — város. Amerika 
nagyban adja itt is; új vasútvonal nyilik meg valahol és egy-kettőre 
új városok keletkeznek mellette. Sok esetben maga a vasúttársaság 
az, a mely a várost alapítja; olcsón adja a telkeket, csak hogy 
minél több új települő jöjjön, azután épülnek a házak gombamódra, 
persze fából. 

Érdekes az ilyen új városok születésének története. Gyorsan női 
ki a földből, ha valami még kihasználatlan természeti kincs, olaj
forrás vagy bánya van a közelében; de gyakran elegendő egy vasút
vonal vagy egynéhány gyár, hogy körülöttük elkezdjen fejlődni az 
új telep. A vasútvonal mentén rengeteg plakátokon hirdeti a gyáros, 
hogy az ő szappanától a néger is megfehéredik, a másik meg, hogy 
az ő elixirjétől a félholt is életre kel; megépítik a munkáslakásokat, 
azután jön az első korcsma, szálloda, bank és újság. A város terve 
ki van péczézve szép sakktábla formára, egymást derékszögben metsző 
utczákkal, mielőtt még egyéb lenne ott buczkánál. De azért a buczkák 
között már korán jár a villamos vasút; szivesen vár egy-két eszten
deig, mert tudja, hogy az első villamos vállalat, az első lapkiadó és 

A caííonok között. 
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az első bank, a «pioneer»-ok meggazdagosznak, ha megnől a város. 
Jellemző mondás, hogy melyik nemzet mit épít föl elsőnek: az ame
rikai gyárat, az angol bankot, az ir templomot, a német iskolát, a 

magyar — korcsmát. 
Hamarosan kiépülnek 
az utczák; bizonyos, 
hogy a legszebb ut-
czát Liberty-Streetnek, 
a legelső teret pedig 
Washington squar.e-
nak fogják nevezni. 
A mi magát a város 
nevét illeti, azt gyak
ran veszik az amerikai 

Épülő városok mellett. történelemből; a fő
városon kívül temérdek kisebb város és egy állam viseli Washington 
nevét, mások más történelmi neveket; vannak Columbus, Franklin, 
Lafayette, Jefferson, Lincoln, sőt Mac Kinley és Roosevelt nevű helyek. 
Igen sok városnév az ó-világból van kölcsönözve ; egy kis kalászát 
eredménye: Róma, Paris, Berlin, Cairo, Syracusa, Rubicon, Shanghai, 
Trafalgar,Jerusalem, Mt. Carmel, Loreto. A világ történelmének neve
zetes alakjai is hozzájuthatnak egy-egy városhoz: Homer, Plató, Scipio, 
Seneca, Bayard, Kosciusko, Bismarck, Kossuth (egy város és egy kerü
let Iowa államban). Egy város neve Heuréka, persze a yankee nyel
vén Jurike lesz belőle, mint Kossuthból Kaszot —• Ilyen alakuló 
városok mellett robogott el a nagy rónán a vonat. 

Beesteledett. Már csak egy magányos útjelző látszott a vasút 
mellett, ott, a hol egy út ment át a töltésen. Arra nem költ a vasút, 
hogy őrházakat vagy sorompókat építsen — a vasúti őr ismeretlen 
intézmény — hanem ilyen táblákat állít, a melyeknek a vonat felé 
fordított oldalára amerikai kedélyességgel föl van írva a mozdony
vezetőnek szóló figyelmeztetés, hogy: «Vigyázz a kocsikra!)) — Az út 
felé fordult oldalán pedig a kocsisnak szóló: ((Vigyázz a mozdonyra!)) — 
Ha elgázoltatja magát: hát miért nem olvasta ~el az írást? — Más
nap elgázoltunk egy tehenet; az nyilvánvalóan nem tudta elolvasni 
a figyelmeztetést, hogy: Look out for the locomotive! 
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Ez a jelzőtábla volt az utolsó, a mi az ember közelségéről tett 
tanúságot, azután fekete éj borult a mérhetetlen síkságra és az aczél-
kolosszus szikrakévét hányva, órákig megállás nélkül vágtatott az 
éjszakában. Kigyúltak a villamos körték, a newspaper-boy, az utazó 
újságárus fiú még egyszer végig járta a vonatot, elkinálta újságját, 
könyveit, banánáját, azután az étkező-kocsiba meg a dohányzóba 
telepedett be az utas nép és a néger szolga hozzáfogott az esti dol
gához, az ágyak elkészítéséhez. Az étkező-kocsi asztalánál ülve vagy 
hátradőlve a dohányzó karosszékében, kényelmes dolog elgondolni, 
hogyan utaztak itt csak félszázaddal előbb is az emberek: nagy 
ekhós szekerekben, a miket nyolcz pár ökör vont; a szekér vászon
födele alatt ült az asszony- és gyereknép, mellettük pedig lova
golt a férfi. A karaván élén a vezető; vén, kitapasztalt róka, a ki 
ismerte az utat az úttalan prairien keresztül és meg tudta mon
dani a lábnyomáról, hogy mikor járt erre a kóbor indián. Éjsza
kára kocsitábort ütött és őrszemet állított ki a vándorló sereg; körös
körül a prairie-farkasok vonítottak az éjszakában és az őrszem éles 
szeme járt a vak sötétségen keresztül, hogy lopva meg ne közelítse 
a tábort a rézbőrű rabló. 
Ma, egy félszázad múlva, 
gondtalanul ül a társaság 
a dohányzó bőrdiványán, 
azután aludni megy a ké
nyelmes ágyba; a sok
tengelyű súlyos aczél-
kocsik gyönge rengése 
árulja csak el, hogy me
gyünk. Ezer közül ugyan 
gondol-e egy is arra, hogy 
az úttörőknek mennyi 
fáradságába, mennyi em
beréletbe került az, a 
minek gyümölcsét mi 
szedjük? 

Reggelre már hegyek 
alatt j ár a vonat; vége van 

A hol az úttörők ökrös szekereken jártak. 
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• s$**¥&&$ a na§y prairienek,.kezdő-
dik a Rocky Mountains 
láncza,a Sziklás-hegység! 
Az amerikai földség egyik 
gerincze a Sierra, a másik 
a Sziklás-hegység; párhu
zamosan húzódnak le a 

Bányaváros a «Cripple Creek» kerületben. m a g a s é szak ró l a m e s s z e 

délre. Közöttük a Nagy Sós-tó medenczéje és egy nagy alkalikus puszta
ság, a (cNagy Sivatag)). Az innenső hegyláncz, a Sziklás-hegység borítja 
Colorado állam területét, a melyben most járunk; egy óra még és 
az.dllam.fővárosában leszünk, Denverben. Azt az órát a mindig sima
képű yankee arra használja föl, hogy megberetválkozzék, ott a vasúti 
kocsiban, a mosdónál. Humbugnak gondoltam annak előtte, hogy a 
vasúton beretválkozni lehessen, hanem most egy fél tuczat ember 
tette, meg előttem és egyik sem vágta meg magát. Persze csakis ilyen 
szerkezetű kocsikban lehet azt megcselekedni, a minők ezek; a szent
endrei viczinálison, azt hiszem, nem volna tanácsos, hogy valaki a 
nyaka körül kísérletezzék. 

Colorado fiatal állama az Uniónak; csak 1876-ban lett azzá; 
azelőtt csak ((territórium)) volt. 1859-ben találták itt az első aranyat, 
de igazi világhírre csak a ((Cripple Creeb) aranymezőinek fölfede
zésével jutott a hely. Ma a Cripple Creek kerület a világ legnagyobb 
aranytermő helyei közé tartozik; 1891-től 1904-ig száznegyvenkét 
millió dollár (710 millió korona) értékű nemes erezet bányásztak 
ki itt. — Itt is össze-vissza van fúrva a föld, mint Pennsylvaniában; 
tárnabejáratok sötétlenek és olvasztókemenczék tüze világít a hegy
oldalakban, ezek sejtetik a nézővel, hogy micsoda munka folyik odalent. 

Az első fölfedezés 1891-
ben egészen véletlenül 
történt és némelyik tár
nának különös neve sej
tetni engedi fölfedezésé
nek történetét. Az egyik
nek neve «Az utolsó dol
lár)) ; valószínűleg ez volt 

A bánya szájánál. 

' ^ • • • - • : • • ! * -
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már csak a keresőjének a zsebében, mikor végre ráakadt az érre. 
Mikor ásni kezdték, puszta hely és marhalegelő volt ez a terület; 
ma tizenkét kis bányaváros áll rajta és ötvenezer ember lakja, vala
mennyinek éltetője a csábító sárga érez. Aranyon kívül még ezüstöt, 
vasat és szenet is bá
nyásznak itt. 

A Sziklás-hegy
ség a vadregényes he
lyeknek és — nyu
godt lélekkel hozzá 
lehet tenni — a vad 
regényeknek a hazája. 
Úgy értve a dolgot, 
hogy a mi vad, hát-
borsóztató és valószí
nűtlen indián histó
riát gyártanak Euró
pában (Magyarorszá
gon is!) azok, a kik 
soha eleven indiánt 
nem láttak, annak a 
színhelyét javarészt 
ide, a Sziklás-hegy
ség ellenőrizhetetlen 
messzeségébe teszik. 

.Miután azok a rémes 
történetek átlag a 
vi2—K éves ifjúság)) „ . 

•> i o Az Arkansas canonja. 
számára készülnek, 
megnyugtathatom azt: ne aggódjék a Tü%es Kigyó, Fehér Sas és a regény 
többi hőseinek sorsán, mert errefelé ma már egy fiaindián sincs. 
Elég borzalmasan nagyszerű itt maga a természet Szilaj hegyi folyók, 
mint az Arkansas, a Gunnison, a Grand River vágták itt bele ágyu
kat évezredes munkával a gránitsziklába; egy-egy ilyen mély folyam
ágynak a neve cahon. A leghatalmasabb az Arkansas folyóé, a mely 
egyre magasabbra emelkedő sziklafalak között rohan tova, végre a 
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ccKirályi szakadékánál, a Royal Gorge-nál a két szembenálló fal 
eléri a 870 méter magasságot és ennek a sötét, keskeny szakadék
nak a mélyén vágtat a fehér darabokba szakadt tajtékzó folyó, mel
lette pedig a mérnöki tudomány erőszakolt ki szűk helyet a vasút
nak. Alig hogy elférnek egymás mellett az utat törő víz és az ember 
munkája, a vasút; közvetlenül mellettük már égnek mered a ketté
szakadt hegy. Lenn csattogva rohan a szűk útjára szorított víz, mel
lette pedig merészen kanyarogva, dörgő visszhanggal robog át a 

A «Szent Kereszt hegye». 

nyolcz mértföld hosszú szoroson a vonat; a végéhez erre a darabra 
egy mindenfelől nyilt kocsit akasztanak, abba átmehet, a ki akar, 
hogy onnan jobban élvezhesse a hely nagyszerűségét. Tele van néppel 
és úgy kanyarog ott a hosszú vonat végén, mint a csörgőkígyó farka. 

Később a Sas-folyó canonjába megyünk bele; a hol csak lehet, 
ezeket a vízvágta utakat használja föl a vasút is, hogy keresztül
vágja magát a hegylánczon. A min évezredekig dolgozott a víz, hogy 
a kemény sziklába belevágja útját, azt most az ember fordítja hasz
nára. A meredek sziklafalban, sok száz lábnyira fejünk fölött tárna-
nyilások sötétlenek; a kibányászott erezet nem bírják onnan más
képen lehozni: hosszú aczélsodrony-köteleken bocsájtják le a folyó 



AZ ÖREG MISSISSIPPIN TÚL. 251 

partjára. Mikor a canonból kiér a vonat, egyre emelkedünk, 3800 méter 
magasan járunk, köröskörül havasok csúcsai tűnnek elő; az egyiken, 
a tiszta hegyi levegőn át, a felhők fölött vakítóan ragyog a kereszt 
jele. Két mély szakadék keresztezi egymást a hegytetőn, azokat tölti 
ki a soha nem olvadó csillogó fehér hó és onnan a jel. A hegy 
neve Mount qf the Holy Cross, a Szent Kereszt hegye; a természet
nek nagyszerű dómja ez az egész hely, a csúcsára pedig odatűzve a 
Megváltás jele! 
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GY KÜLÖNÖS karaván vonult 1847-ben nyugat felé a prairiek 
végtelen térségein. Tíz-tizenkét ökrös idomtalan társzekerek 
hosszú sora, előttük lovas vezetők, utánuk gyalogos nép ; nap

barnította férfiak, vállukon szerszám. Hallgatagon mentek egymás mel
lett a nehéz úton,tréfa és énekszó nem hallatszott ajkukról; az egyetlen 
hang, a mire az megnyílt, a zsoltár hangja volt. Ilye.nkor azután hosszan, 
panaszosan nyúlt el az énekhang, mint egy megsebzett, üldözött emberé. 
Valóban azok voltak, elüldözött nép, a melyet polgártársai nem akar
tak megtűrni maguk között; megvetették azt, prófétájukat agyonverte 
a fölzúdult tömeg és a kiközösítettek elindultak új hazát keresni 
magjuknak. A meghalt helyett új próféta állott az élükre, az mutatta 
meg nekik az irányt: Nyugat felé! — El nyugatra, egészen addig, a 
hol még nincsen ember, a hol a sivatag halotti békéje öleli puszta 
keblére a száműzöttet; ott nyugalmuk lesz, nem kéri tőlük számon 
senki, hogy milyen törvény szerint élnek és nem kell engedelmes
kedniük az emberek törvényének, a mely a ((pogányoké)) és nem az 
övék. És az elüldözött, rajongó népcsoport fölkerekedett és ment 
arra, a merre új vezérük' mutatta az utat; nem volt más vezetőjük, 
mint a csillagok és a vezér szava, de abban hittek, mint az Isten 
emberében. Útjuk keserves volt, mint azé a másik, hazát kereső 
népé ott régen a Sinai alatt; nappal fölszúrta testüket az árnyék-
talan síkságra, letűző nap, megvágta a prairiek éles, magas füve — 
éjjeli táboruk körül üvöltött a coyotte és álmukat háborgatta a láng
gal pirosló szemhatár. Nem tudták, pusztító prairieégés közelget-e 
feléjük, vagy kóbor indiánrablók gyújtotta tűz-e az? Elpusztult farm 
mellett haladtak el, a melynek küszöbén még ott hevert a megskal
polt gazda; eltemették, azután mentek tovább. Elhullott bivaly kopó-
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nyája fehérlett az útjuk mellett; arra írták föl: Itt táboroztunk ma, 
tizenöt mértföldet mentünk e napon. Egy napon azután elfogyott 
előttük a mező, magas hegyek ^ , 
csúcsai fehérlettek a távolban, 
azután mind közelebb jöttek 
azok ; mély vízmosásokban, 
ijesztő szakadékok között veze
tett az útjuk, de a nép nem 
zúgolódott, rajongó hit fény
lett szemeikben és hitték, hogy 
még elérik az Ígéret földjét. 
Végre feltűnt az. Amint leeresz
kedtek a hegység túlsó felén, 
egy vízmosásszaggatta szürke 
sivatag terült el előttük; arra
felé mutatott a vezetőjük és 
azt mondta, hogy az az övék. 
A sivatag, a mi nem kell sen
kinek, az az ő örökségük, itt 
nem háborgatja őket senki. 

És a nép elfogadta ezt a so
vány igéretföldjét; leszállt oda 
és elkezdte művelni azt. Völgy-
ről-völgyre, dombról - dombra 
haladt előre benne; sövénynyel, 
fával kötötte meg a sívó ho
mokot, odavezette a vizet, hogy 
megtermékenyítse azt, farmot, 
falut, várost épített belé és új 
ember-lakhelyet készített ott, a 
hol eddig az ijesztő puszta volt 
és n é h á n y év t ized m ú l v a Új A Yosemite völgyben. 

ezüstcsillag tűnt föl az Unió zászlaján az államok között: XJtah. 
A\ utolsó napok szentjei, a mormonok voltak ez a nép és a ki 

ide hozta őket, vallásuk feje, Brigham Young. A lakott földekről el
üldözte őket a nép, mert a vallásuk megengedte a többnejűséget, ide 
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húzódtak hát a lakatlanba, a hol, úgy gondolták, mentve vannak a 
pogányoktól. Egy nagy sós tavat találtak itt, a melyet összehasonlí
tottak a biblia Holt-tengerével, s a beléje szakadó folyót elnevez
ték Jordánnak. Ennek a völgyét művelték csodálatos kitartással, a tó 
vizét pedig rekeszekbe szorították a parton és abból párolták a sót; 
mikor megvolt a tó partján a város, Nagy Sóstó városa (Salt Laké 
City), abban fölépítették a világ egyik legkülönösebb templomát, a 
mormon tabernákulumot. De bár virágzó kertté alakították át Utah 
puszta térségeit, még sem alakulhattak állammá és Utah ezüstcsil
laga nem kelhetett föl az Unió lobogóján, a míg csupán mormonok 
lakták azt. Az Unió a legtürelmesebb vallási tekintetben; bárki hir
dethet benne bármiféle vallást, az ál-lam nem kéri számon. Elve: 
«Szabad egyház a szabad államban)) és tudomásul vesz minden val
lást; erkölcsi jóra, az emberek erkölcsi hasznára törekvő társaságnak 
tekinti valamennyit, egyiket sem gátolja, de nem áll egyik mellé 
sem. Szó sincs róla, hogy vallástalan lenne az állam; alapköve, min 
épült, a függetlenségi nyilatkozat, a Teremtő nevével kezdődik és 
imával végződik; a kongresszus imával nyitja meg ülésszakát, de az 
egyes vallások dolgaiba nem szól bele az állam. Egyet azonban 
megkíván: hogy minden vallás az egy Istent imádja és a keresz
tény erkölcsöt ne sértse; bálványozást és soknejüséget nem tűr. Ezért 
nem volt maradásuk a mormonoknak otthon és ezért nem lehettek 
állammá itt sem. Hanem nem sokáig maradtak egyedül; a mint a 
((pogányok)) — a nem mormonok — meghallották, hogy micsoda 
új paradicsom támadt a Nagy Sóstó medenczéjében, csapatostul tele
pültek ide és ma az államnak már csak a fele mormon. Most már 
azután beléphetett az államok szövetségébe Utah is. 

Négy nagy vasútvonal szeli ma át azt a területet, a hová az első 
települők gyalog vagy lassú, nehéz ökrös szekereken jöttek. A Rio 
Grandé vonalán jöttünk át éjszaka Colorado felől; sivár, keserves 
pusztaságon ment órák hosszat a vonat. Sem fű, sem fa az egész 
vidéken, hitvány, ólomszinű, szúrós zsályánál nem terem itt egyéb; 
az födi mértföldekre a pusztát, nem nyúl hozzá még az állat sem. 
Még a neve is rossz ennek a vidéknek: Átkos földnek hívják és az az 
egy-két szomorú tanya, a hol megáll a vonat, is csak arra való, hogy 
már a nevével is elijeszsze az utast. Solitude, Sphinx, Desert — kinek 
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volna kedve megállni ilyen helyen ? Vasárnap reggel volt, hanem mintha 
itt mindig temetés napja volna; unott, kedvetlen arczokkal ődöngött 
az az egypár ember is az állomás körül. Néhány vonat, a mi jön, megy, 
ez a legnagyobb esemény nekik, kijönnek házaikból, megbámulják, 
azután lassan, kedvet
lenül mennek to
vább, a vonat is mene
külni igyekszik ebből 
a halálvilágból. Majd 
meredek vízmosások 
közé kapaszkodott föl 
a két erős gép; maga
san tornyosodott föl 
két oldalról a réteges, 
eróziós, kopár szikla. 
A hol évezredek zá
pora, fagya valami 
furcsa, borzalmas ala
kot hasított belőle, 
ott alvilági nevekkel 
tisztelte meg az el
siető vándor; ((Ör
dög tornya», «Ördög 
csuszkája* a neve, 
mintha nem volna 
elég ijesztő a nélkül 
is. Végre fölértünk 
a Wahsatch hegység 
gerinczére, lekapcsol
ták az egyik gépet és innen kezdve gyors futással mentünk lefelé. 

De micsoda változás! A vándorló zsidó láthatta ezt a képet, 
mikor a hegytetőről megpillantotta az Ígéret földjét. Egy óriási nagy 
völgykatlan, a melynek határhegyei a szemhatár ködében vesznek el; 
az egész völgy egy nagy zöldelő síkság, Kánaán, kincsesháza a boldog 
népnek, a mely itt lakik! A közepén egy tó, alakja, nagysága olyanforma, 
mint a Genezáreth taváé, abból szakad ki egy folyó, annak a neve Jor-

A Sziklás-hegységből. Az «istenek kertje». 
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dán. A távolban pedig, mint egy nagy ólomdarab, ott fekszik egy nagy 
mozdulatlan víz, a Nagy Sóstó, az amerikai Holt-Tenger. A partjától 
nem messze egy város és annak a közepén valami, mint egy nagy 
tükör veri vissza a nap sugarait: a mormon tabernákulum nagy lapos 
kupolája. 

Ebbe a hires városba igyekeztem; természetes, hogy a délután 
első útja az «Utolsó napok szentjeinek)) templomába vezetett. Sok 
ideig a tabernákulum volt az egyetlen, a mi az utazók bámulatát 
magára vonta, most már van egyéb is, a mi mellett az utas hasonló 
különös érzéssel áll meg. A tulajdonképeni templom ez, a mely stilus 
dolgában teljesen elüt az előbbitől; egy óriási magas várforma épület, 
míg a tabernákulum fala alig hat méter magas, hanem a különleges
sége az a rengeteg ormótlan kupola, a mi rajta fekszik. Elülröl, oldal
vást, mindenféleképen nézi az idegen a két épületet, vizsgálja, de nem 
érti, nem tud magának számot adni, hogy voltaképen mi ez? Tem
plom, csarnok, vár, színház vagy micsoda voltaképen ? Miféle stílusban 
épült ez a két különös tömeg,' a mely annyira különbözik egymástól, 
csak egyben egyezik meg, hogy a nem mormon előtt óriási tömegé
nek daczára mindvégig rejtély marad, hogy mit akart hát velük az 
építő kifejezni? Hatalmat, erőt, tömeget, mint a gúlák, elzárkózást-e 
a pogányoktól, hogy ilyen várszerű templomba zárja magát? Mert 
végre is az a benyomás marad a templomról, hogy az vár inkább, 
mint templom. Tornya csúcsán Mormon «angyab szobra áll, melytől 
a vallásalapító, Smith József, állítólagos kinyilatkoztatásait kapta. Itt 
történnek a keresztelések, de erre a helyre idegennek belépni nem 
szabad. A hová beléphet, az a tabernákulum ; külsejét tekintve, végre 
is azt kell róla mondani, hogy olyan, mint egy óriási teknősbéka, bel
seje pedig egy rengeteg nagy csarnok, a melyben vagy hatezer ülőhely 
van. A végén egy emelvény van, azon ülnek a nép vénei, az aposto
lok, próféták stb. és onnan beszél a szónok. Az emelvény fölött van 
egy nagy orgona, a mormonok szerint a legnagyobb a világon. A taber-
nákulumba és egy másik, kisebb templomba szívesen megengedik a 
mormonok az idegennek is a belépést, sőt egy ccBureau of informa-
tion))-t is tartanak fönn számukra a templom kertjében. így, daczára 
((pogány» voltomnak, én is bejuthattam; meghallgattam a nagy orgona 
szavát, azután a szomszédos kisebb templomban, mely akkor üres volt, 
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fölmentem az emelvényre és átlapoztam a ccBook of Mormon»-t, a ki
nyilatkoztatás könyvét, a mely ott feküdt a Biblia mellett, mint másik 
forrása hitüknek. Itt van egynéhány a mormonoknak, vagy mint ők 
nevezik magukat: ccjézus Krisztus és az utolsó napok Szentjeinek)) 
hitágazataiból: 

i. ((Hiszünk Istenben, az Örök Atyában és Fiában, Jézus Krisztus
ban és a Szentlélekben.)) 

A mormon templom és tabernákulum. 

4. ((Hiszszük, hogy az Evangélium alapelvei és rendeletei ezek: 
először, a hit a mi Urunkban, Jézus Krisztusban; másodszor: a bűn
bánat; harmadszor: a keresztség bemerités által a bűnök bocsánatára; 
negyedszer: a kézföltétel a Szentlélek ajándékának elnyerésére.)) 

6. ((Hiszünk ugyanazon szervezetben, a mely az ősegyházban léte
zett, úgymint az apostolokban, prófétákban, pásztorokban, tanítókban, 
evangélistákban. stb.» 

7. ((Hiszünk a nyelvek adományában, a jövendölésben, kinyilatkoz
tatásban, látomásokban, gyógyításban, a nyelvek értelmezésében stb.» 

Sebők <ÍF. : Öt világrészen keresztel. -. . . • *7 
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8. «Hiszszük, hogy a Biblia, a mennyiben helyesen van fordítva, 
az Isten szava; hiszszük továbbá, hogy a Mormon könyve is Isten
nek szava.» 

9. ((Hiszszük mindazt, mit Isten kinyilatkoztatott, a mit most 
kinyilatkoztat és hiszszük, hogy még sok és fontos dolgot fog ki
nyilatkoztatni, melyek az Isten országához tartoznak.)) 

10. «Hiszszük betű szerint Izrael összegyűjtését és a tíz törzs 
visszaállítását. Hogy Sión föl fog épülni ezen a földön. Hogy Krisztus 
személyesen fog uralkodni a földön és a föld meg fog újulni és 
visszanyeri paradicsomi dicsőségét.)) 

Van ezeken kívül még több hitágazatuk is; a különlegességeik leg
inkább az idézettekben vannak kifejezve. Más vallásúak iránt türelmet 
hirdetnek; erkölcstanuk több tekintetben szigorú, azonban a többnejűsé-
get megengedte a prófétájuk és azért űzték el őket az Államokból. Most 
már ez a szokás mindinkább kihalóban van, talán már csak öt szá
zalékuk él benne. A mormonok uralma ma már erősen megcsök
kent Utahban; Salt Laké City, a fővárosuk, ma már katholikus 
püspöki székhely, azonkívül van itt egy sereg protestáns felekezet: 
presbyteriánusok, episkopálisok, unitáriusok, baptisták, kongregá-
czionalisták, a ((Keresztény tudomány)) hivei, a ((Központi keresztény 
egyház», az ((Utolsó napok szentjeinek újjáalkotott egyháza», a 
((Hetedik nap adventistái)) stb. A mormonok átlag ma sem örven
denek valami nagy népszerűségnek az Egyesült-Államokban, hanem 
azt az érdemüket el kell ismerni, hogy kitartó munkával ők terem
tettek virágzó életet Utah pusztáinak helyén. 

Vasút vezet ki a városból a Nagy Sóstóhoz, huszonöt perez az 
út. Egy nagy fürdőház előtt áll meg a vonat és ott vagyunk ennek 
a csodálatos víznek a partján..Kétezerhétszáz négyzetmértföldet (egy 
angol mértföld = 1609 méter) borít ez a tó, a földkerekségnek leg
sűrűbb vize. Az Atlanti-Oczeán vize átlag három és fél százalék sót 
tartalmaz, a Holt-Tenger 23 százalékos sós vízzel temette el Sodorna 
és Gomorrha romjait, ennek a tónak sótartalma pedig annál is egy-
gyel több, 24 százalék. Mikor a francziák a Mississippi völgyében 
jártak, már akkor homályos hirek jutottak el hozzájuk egy nagy 
nyugati tóról, a melynek vize olyan sűrű, hogy az indián nem sülyed 
el benne. Sok időbe került még azután, míg az első fehér ember 
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eljutott ennek a titokzatos víznek a partjára, de akkor ő is meg
győződött, hogy nem mese, a mit az indiánok mondottak arról. Most 
évenkint sok-sok ezer 
ember győződhetik 
meg róla a legegy
szerűbb módon. Le
száll a nagy fürdő
ház lépcsőin, bele
ereszkedik a sekély 
vízbe és annak pom
pás, puha oolith-ho-
mokjárí megy előre, 
messze be a tóba, a 
míg csak földet ér a 
lába. Ha pedig elfo
gyott alóla a talaj, 
akkor félig dűlve, gá
zolva megy tovább, 
akár tud úszni, akár 
nem. Elmerülnie le
hetetlen, a sűrű víz 
rögtön fölveti az em
beri testet, akár a 
parafadugót. Ha pe
dig elunta a víztapo
sást, úszást, akkor 
nem kell messze fá
radnia a pihenőhely
ért; leül vagy lefek
szik a vízben, ott, a 
hol épen van. Néme
lyik kis fahasábot hoz ki magával; a ki egy kissé tudja magát egyen
súlyozni, a fadarabot vagy a karjait a feje alá teheti vánkosnak,' 
azután kinyújtózkodva mozdulatlanul, behunyt szemmel órahosszat 
fekhetik a vízen. Mások meg összekapaszkodnak nyolczan-tizen, hanyat-
fekve, egymás hóna alá akasztják a lábaikat, azután egyet befognak 
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vontatónak és az úszva húzza az egész hosszú sort, a többi meg sem 
mozdul. Hangos nevetés, jókedv hallatszik mindenfelé, nincs a vilá
gon az a tengeri fürdő, a hol annyiféleképen lehetne élvezni a fürdést 
és annyi mutatványt lehetne végezni a vizén, mint itt. Az emberek 
frissek, elevenek, jókedvűek a sós víztől, úgy mozognak benne, mint 
"a.-~csi!'_- minden új hullám, mint kis villamos ütés járja át a testet. 
Olyan víg? "st van a vízben, el sem hiszszük, hogy a komor mor
monok városában vagyunk. Hanem azért mégsem veszélytelen a für
dés, főleg a mélyebb vízben; ha nem is merülhet alá az ember, de 
ha véletlenül nyel egyet a sós vízből, görcsös köhögést, sőt fuldokló 
rohamot kap attól. Ha a szemeibe hatol, szinte megvakul attól, vagy 
félóráig csípi, marja, mint a paprika, a maró oldat. Ha pedig szél 
támad, a súlyos hullámok, mint nehéz tömegek ostromolják az 
úszót, olyan erővel, a mihez nincsen hozzászokva a tengeri hullám
mal jól ismerős úszó. Ragadozó állatoktól nem kell tartani; sem
miféle szabadszemmel látható állat nem élhet meg ebben a vízben. 

Az utazót mint fürdőhely érdekli elsősorban a tó, a melyhez 
hasonlót nem talál az egész földkerekségen. De bizonyos, hogy nem 
ez a legnagyobb fontossága, hanem az, hogy valóságos kincses
bányája a környékének és annak a társaságnak, a mely a tó 
kincseinek kiaknázására alakult. Az egész tó sótartalmát lehetőleg 
pontos mérések után 8.780,169.600, azaz nyolcmillió, héts%á%iiyolc%uan-
mülió és s^ázhatvankilenc%e%er hats^á^ tonnára becsülik, négy édesvizű 
folyó ömlik belé, de ez egy szemernyivel sem apasztja a sótartalmát. 
A vízből kijövet, a nagyszerű fürdőházba, a mely egy és egynegyed 
millió koronába került és kétezerötszáz czölöpön áll a vízben — 
minden egyes fürdőző úgy kerül vissza, mint Lót felesége, fehér só
kéreggel borítva és a mennyi sót a meleg zuhany róla lesöpör, az 
elegendő volna egy hatgyermekes család háztartásához egy hétre. 
Az óriási medencze föl sem veszi ezt a veszteséget. A són kívül 
még 784,080.000 tonnára becsülik a szódaszulfidot, a mit a tó tar
talmaz; az elemzés alá vett minták főleg sodiumchloridot és sodium-
sulphatot mutattak, előfordult azonkívül magnesiumchlorid, kisebb 
mennyiségben calciumsulphat, potassium és lithium. Ezen nagy só
tartalom mellett különösen hangzik, hogy még huszonöt esztendővel 
ezelőtt is kívülről hozták be Utahba a konyhasót. A mormonok 
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az, hogy a sodiumchloridot, a közönséges sőt, sodiumsulphattá, Glauber-
sóvá változtatják át. A sodiumcarbonát előállításának ezen részét itt 
a természet végzi rengeteg nagy tömegekben és a kikészített anya
got kirakja a partra, az embernek nincs más dolga, mint összeszedni 
azt. A téli hónapokban a tó partján járó ember térdig süpped bele 
az értékes Glauber-sóba. És ha ez sem volna elegendő, csak a tó 
fenekét kell megbolygatni érte, az még bővebben adja az anyagot. 
Amerika gazdagságának kihasználatlan milliárdjai vannak még el
temetve ebben a nagy holt vízben ! 

És a mi ebben a nagy vízben föloldva van, még nem az egyetlen 
rejtett kincse Utahnak. Szén, aszfalt, kőolaj, ásványi kaucsuk és nemes 
érezek vannak itt nagy tömegekben a föld kiaknázatlan kincsei között. 
Az Uintah-hegység harmadkori eocénmedenczéje az a nagy kincstár, 
a hová a forrongó, alakuló Föld egykor bezárta kincseit, hogy most 
eljöjjön a huszadik század kutató embere és új életet, gazdagságot 
teremtsen a sok százezer éve lesülyedt őserdők és szerves életformák 
maradványaiból. Az ifjú Amerika leszáll a még kikutatlan földek 
mélységeibe, hogy egy eltemetett világ örökségéből tegye még nagyobbá, 
még gazdagabbá nemzetét! 

-**3g*-
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jjEW-YORK kikötője, Pennsylvania gyárvárosai, a Niagara esése, 
a Mississippi prairiei, Colorado cárionjai, Utah nagy Sós tava, 
mind, mind nagyszerű dolgok, mind új és új oldalról, meg

lepő formákban, szédítő, soha nem képzelt arányokban mutatják be az 
új kontinens erejét, gazdagságát, természeti kincseit és mégis, az európai 
utas, a ki új világot, egy igazán új világot jött látni ide, még mindig nincs 
kielégítve. Még mindig hiányzik neki valami. Micsoda? Talán maga 
sem tudná hirtelen megmondani, hogy mi az. Valami olyan, a mi 
egészen szokatlan, ismeretlen, vad, a mi egy kissé fölzaklassa a kényel
mes utazáshoz szokott utast; egy kissé meghajszolja, megkínozza őt, 
kivegye a mindennapi rendjéből, Pullman-kocsik kényelmes ülései, 
szép, rendes vendégszobák és jóelőre megváltott jegyek kényelméből, 
a hol óráról-órára előre tudja, hogy mit fog látni, hova fog szállni 
és milyen lesz az egész napirendje. Cserébe azután mutasson neki 
valami olyat, a minek nincsen párja az egész világon, a minőt még 
képzeletének legvadabb rohanásában sem tudott volna elképzelni 
magának, valami olyat, a miért igazán érdemes volt ide jönni erre a 
messze földre... A Niagara nagyszerűen szép, de bosszantóan meg 
van czivilizálva; hirdetések vannak a szikla falain és vashidak 
mennek át rajta; a prairie óriási, de már megbéklyózta a vasút és 
telerakták épülő városokkal; a canon sötét mélysége elragadó, de 
magas hegyeket és mély szakadékokat utóvégre Svájczban is látni, 
valami mást, valami újat, a mi nincsen sehol! 

— Ahá, kedves uram, már értem, mi kell önnek — felel a 
yankee és finom, ideges mosoly jelenik meg a sima arczán. — Egy 
kis ccVad Amerika» kell önnek, úgy-e ? Valami őserdő, bölénycsorda, 
prairieégés, egy kis indián csete-paté, vagy ehhez hasonló, nem? 
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— Valóban, ilyes valami jár az eszemben. Maguk okos emberek, 
talán módját ejthetnék, hogy az utas legalább itt, ezen a fiatal világ
részen láthassa a természetet a maga őseredeti pompájában, a hogyan 
volt időtlen-időkkel ezelőtt; minálunk Európában hiába keressük azt, 
ott már agyon van czivilizálva minden. 

— Értem. Hát talán mutathatunk is valamit. Az utóbbi kettőt 
ugyan már nem; a prairieken ma már sokkal értékesebb mindenféle 
női, hogysem fölgyújtani engedhetnék azokat, az a pár százezer indián 
pedig békességben él a rezervácziókban és minden fehér ember nyu-

Mi van ma a prairiek helyén ? 

godtan hordhatja a fejebőrét, nem kell félnie, hogy skalp lesz belőle. 
Hanem a másik kettő még megvan és még valamivel több is annál. 
«Egy darab föld az őskorából.)) Egy kaleidoszkóp, a mely megmutatja, 
hogyan készült ezelőtt, nem tudom, hány százezer esztendővel ez 
az öreg Föld. Hallott a yellowstonei parkról? 

•— Hogyne. Hallottam, olvastam, tudok róla mindent. A jegy
füzete itt van a zsebemben, épen oda megyek; tudom előre, hogy 
mit fogok látni. Gájzirok, egy tó, mély canon és a többi. De igazán 
ez lesz az az ősvadság, a Természet, a mit keresek? Nem lesz ott 
dynamoház és villamos vasút a vízesés mellett és valamelyik chicagói 
czipőgyár reklámja a sziklákon vagy a John Wanamaker nagy árú
házát hirdető tábla a gájzir mellett? 
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— Legyen nyugodt, semmi ilyesféle. Az a természet szentélye 
és mi megvédjük annak. Az igaz, hogy ha az egyes emberekre hagy
nék, már vígan zakatolnának ott is a gőzfürészek és a gájzirok forró 
vizével nem tudom mit főznének, de az Egyesült-Államok hatalma 
véd ott minden darab követ. Bölényt, medvét, őserdőt, gájzirt, min
dent, a mi van. Nézni, gyönyörködni szabad benne; élhet, mint egy 
indián hónapokig a saját sátra alatt — majd meglátja, mennyien 
teszik — foghat pisztrángot a patakban és csak meg kell fordulnia, 
egy lépést sem tenni, hanem még a horgon lógva megfőzheti a 
forró vízben. Szóval tehet 
mindent szabadon, a hogyan 
minálunk Amerikában szo
kás, csak bántani, elvinni, 
beleépíteni nem szabad sem
mit, mert az nem az egyesé, 
az az Unió népéé. 

«For thebeneíitand en-
joyement of the People» — 
(ÍA nép javára és üdülésére)) 
való ez, mint a hogyan a 
Kongresszus törvénye ki
mondotta 1872-ben, mikor 
ezt a hatalmas területet, 
3.344 négyzetmértföldet ki
hasította három államnak, Montana, Idaho és Wyomingnak területé
ből, hogy egyiké se legyen az, hanem az egész Unió népéé, mely 
pihenni és üdülni jár ide, persze amerikai stilusban. 

És milyen az az amerikai stilusban való pihenés és üdülés? 
Hamar megkaptuk reá a választ Az ((Oregon Short Line» vonata 
vitt föl egy éjszaka alatt — a negyedik éjszaka volt ez St. Paul 
óta a vasúti kocsiban — Monidáig, addig a helyig, a meddig 
erről az oldalról legközelebb visz a vasút a Parkhoz. A reggeliző 
állomásnál csöndes, szelid indiánok jöttek elő egy közeli rezer-
váczióból megbámulni a fehér ember tüzes szekerét; mi viszont a 
kemény roastbeef-fel birkózva őket bámultuk. A «B]ackfoot» ((fekete
lábú)) indiánok közül valók voltak; itt él a törzs maradványa egy 

A haldokló faj. 
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közeli telepen, javarésze keresztény. Nincs rossz dolga; gondoskodik 
róla az állam, de hiába, az indián nem bir megélni a megváltozott 
időkben, hiányzik neki a prairie és a bölény. Elmélázva néz vissza 
a múltba; szomorú, mély torokhangú nótáit dúdolja, pipázik és — 
kihal. Azután tovább kapaszkodik a vonat Montana ccA hegyes» 
csúcsai felé, egyre ritkább, tisztább lett a levegő, csendesebb a tájék, 
embert nem lehetett látni messze földön, csak elvétve egy-egy ma
gányos farmot Végre déltájban megérkeztünk egynéhány fabarakkhoz, 
a mi ott állt egy völgyben, fátlan, árnyéktalan dombok között; azt 
mondták, ez Monida «városax>, tessék Yellowstone felé kiszállni! 

A vonat elrobogott és ott maradtunk a nagy pusztaságban, a 
kopasz dombok között. A ccVad Nyugat)) kellett az európai ember
nek? No hát most megkapta, csak barátkozzék meg vele. Négy vagy 
öt faház; az egyik a szálloda és vendéglő, egy borbélyüzlet, egy 
mindeneskereskedés, a vasúti állomás, a yellowstonei kocsiközleke
dést fönntartó társaság irodája, istállók és kocsiszínek — ez mindaz, a 
mi a térképeken Monida «város» gyanánt szerepel. Köröskörül pedig 
magas dombhátak, a melyeken sovány hegyi fű éldegél, azokon lege
lészik a gulya. A mint a vonat elrobogott egy távoli erdős hegység 
felé, az egész vidékre ráfeküdt a végtelen csend; olyan idegen, 
olyan szokatlan valami ez a nagy némaság itt Amerikában, mikor 
az embernek már egy hónapja robogó vonatok és nyüzsgő váro
sok zaja zúg a fülében! Olyan tökéletes a csend, hogy a leg
kisebb hanghullám is messze elhallatszik a tiszta, éles levegőben; 
hol van, odaát a másik hegy oldalán az a legelésző gulya és egészen 
idáig hallik a csengetyüje! Egynéhány dombbal kell csak tovább 
menni és az is elhal. Az abszolút csendesség vesz körül mindenfelől; 
végre valami, olyan suhogásféle töri azt meg. Fölpillantok: egy sas 
kóvályog a levegőben, annak a szárny csapkod ása volt. Az egyetlen 
élő lény közel és távol. Messze elmentem; a faháztelepet elfödték a 
dombok, hanem helyette egy más látvány bontakozott ki. Egy fensík 
szélén álltam; annak itt meredeken tört le az oldala és messze nagy 
völgykatlan' terült el a mélyben; a szemhatár végén levő czikk-
czakkos hegyek, az már a Tetőn Rangé, a Park határhegysora. Azon túl 
kezdődik a mesebeli világ. A fensík menedékes szélén kanyarog 
lefelé a kocsiút, arra megyünk holnap; mélyen lenn a hosszú, széles 
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völgyben pedig egy tó és körülötte legelésző csorda. Apró, fekete 
tömegnek látszott a nagy magasságból, hanem egy óriás kivált kö-

züölk, a lovon ülő cowboy, a csordás. Az sem ő maga volt nagy, 
hanem az árnyéka; egy alacsony dombtetőn állt és a hanyatló nap 
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sugarai egy óriás lovas árnyékát vetették végig az egész völgyön. 
Most vált előttem igazsággá réges-rég olvasott indiántörténeteknek egy 
jelenete; nem .'"mese, valóság, Hogy ez a szótalan puszta elárulja az 
embert. El a lábnyomával, a mi föltűnő itt, a hol senki sem jár, el 
a hangjával, a miből csekélyke nesz elhallatszik messze távolságra 
a végtelen csendességben s ha egyik sincs, elárulja lerázhatatlan 
kisérője, az árnyék, a mi a ferdén eső sugarakkal óriássá női itt, a 
hol semmi sem áll útjában. És ezeknek az embereknek a szemét 
kitűnő élessé edzette a puszta; megvagyok győződve, hogy a cowboy 
is látott engem, bár csak parányi fekete pont lehettem odafönn a 
fensík szélén. Ha settenkedő tehéntolvajt sejtett volna a mozgó alak
ban, bő ideje lett volna előkészíteni nagy revolverét. A yankeenek igaza 
volt: kezdett bemutatkozni az igazi, a még hamisítatlan Nyugat. 

Mire visszaértem a telepre, már zajos élet volt ott. Az estéli vonattal 
megjöttek az újabb vendégek, az éjjeli vonathoz pedig kezdtek meg
érkezni a kocsik, a melyek a mai ((szállítmányt)) hozzák vissza a 
Yellowstone-parkból. Rövid időközökben robogtak be az udvarra a négy
es hatfogatú kocsik; ezek 60 angol mértföldet, 96 és fél kilométert 
tettek meg ma az utolsó éjjeli állomástól, Grayling Inntől. Porosan, 
piszkosan, de hurrázó jókedvvel dőlt ki belőlük a visszatérő népség; 
kerek egy hete indultak el innen, abból öt napot töltöttek a Park
ban. Meg is látszott rajtuk; pirosak voltak és jókedvűek; bőrüket 
fölszívta a nap és az éles hegyi levegő és tele volt a kocsijuk mezei 
vadvirággal; láttak gájzirt, etettek medvét, járkáltak feneketlen, izzó 
mélységek fölött, belenéztek közvetlen közelből a halálos örvénybe 
és elmondták vagy ötszázszor: ((Aoh, that's wonderfulb) Most pedig 
mennek haza az írógépjeik és az üzleti telefonuk mellé és egy 
esztendeig fognak mesélni Yellowstoneról. Ez az amerikai ember 
élvezete; egy nagy vakácziózó hely Yellowstone, egy heti bizarr, 
szokatlan, kissé'kényelmetlen, de idegrázó élvezettel. A mint a szín
házban az a darab tetszett legjobban, a melyben a legtöbb revolver
lövés esett és akkor tombolt a publikum, mikor a végén a padokra 
ugrálva énekelhette a «Yankee doodley»-t (Jenki dudli, a nemzeti 
daluk), úgy a természetben is az kell nekik, a mi szokatlan, izgató, 
a mi pöfög, fortyog, sistereg, tüzel, mint az iszapvulkán és a gájzir; 
nem baj, ha egy kissé veszedelmes is a mulatság. 
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Különben legyünk őszinték; hiszen jóm agunkat, az európai em
bert is ez hozta ide. 

Az éjjeli vonat elment Yellowstonet látott utasaival és most 
mi voltunk a sorra kerülő szállítmány. Az éjszaka csöndes volt a 
fából összerótt házban, csak néha hallatszott a tanyát őrző nagy 
kutyák vakkantása. De másnap reggel már korán nagy kolompolás, 
nyerítés hallatszott az istállók felől; kiáltások: Hurry up, hurry up! 

Yellowstone felé. 

Gyorsan, gyorsan! Gyors reggeli után sebesen jőve befordult az első 
négylovaskocsi, mindenki számot kap, elhelyezkedik, azután fölharsan 
egy: Hurrah! és az első kocsi, nagy, nehéz dilizsánsz, vágtatva gurul 
ki az udvarról. Nagy utunk van ma, kerekszámban száz kilométer 
(Budapest—Szolnok), sietnünk kell. Öt perez múlva indul utánunk 
a második kocsi, azután a harmadik, negyedik és a többi. Kilencz és 
tizenegy ember számára valók a négyfogatú kocsik, ma vagy hatvan 
emberből áll a transport. A park főbejárata, a nagy bazaltkapuval 
észak felől van, onnan szokott érkezni a zöme, szép nyári napokon 
150—200 ember. Csak a három nyári hónapban lehet látogatni a 
parkot, télen öles hó alatt van minden. 
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— Halló boy! — hangzik a kocsis szava, a mint a lovát szó
lítja. «Fiú»-nak szólítja, a mint az amerikai általában lovat, kutyát, 
macskát. Ismeri a lovait, jól a keze alatt tartja a négyest, megyünk 
is — hiszem, hogy gyorsabban, mint a lévai viczinális — dombon 
föl, dombról le. A kinek a szellős magasságban jutott hely, az leg
alább konverzálhat a kocsissal és az is ér valamit, mert a tájékon 
úgy sincs mit nézni. Amerikában vagyunk, szabad és egyenlő pol
gárok hazájában és ha véletlenül valami milliomos gyáros vagy sze
nátor kerül is a kocsibakra, nem fog megütközni rajta, ha a kocsis 
polgártárs barátságos beszélgetésbe ereszkedik vele. Épen olyan becsü
letes állása, vagyis inkább ülése az ott neki a bakon, mint a szená
tornak az övé a washingtoni Capitoliumban. Nem is sokat teketó
riázik a kocsis polgártárs, sok nagy úrral osztozott ő már életében 
az ő magas helyén és bizonyos vagyok benne, hogy ha Roosevelt 
elnök telepednék is oda föl mellé, azzal sem kezdené másképen, 
mint hogy: Jó reggelt, elnök! No úgy-e, hogy szép napunk van? 

Egyik napon én kerültem oda föl és a derék polgártárs mind
járt el is mondta az egész élettörténetét Hogy volt ő már minden
féle ; volt vendégfogadója Portlandban, harczolt a fölkelők ellen a 
Fülöp-szigeteken, azután meg aranyat ment ásni Alaskába. Talált is, 
de közben megbetegedett és a míg feküdt, a tisztességtelen partnere 
odébb állott a lelettel és most elülről kell kezdenie mindent. Elővette 
hát a régi tudományát, a hajtást és beállott ide kocsisnak a yellow-
stonei parkba; mihelyt összeszed egy kis pénzt, megint kimegy 
Alaskába, engedélyt vált és újra kezdi az ásást. Megígértem neki, 
hogy ha majd aranybánya-tulajdonos lesz, meglátogatom Dawson-
Cityben, a Yukon partján. 

Az út egyhangú és poros, két oldalt sovány marha-legelők, itt-
ott egy elhullott tehén csontváza fehérlik, a melyről a madarak le
szedték a húst. Temérdek ürgelyuk; a lakóik százszámra sütkéreznek 
a napon, egy-egy kiáll őrnek egy kupacz tetejére, hogy figyelmezzen, 
nem közeleg-e valahonnan veszély? Azután lóváltó állomás; ez arra 
volt jó, hogy egy csomó bögölyt szedjünk a kocsinkra és ezzel a 
kellemetlen kísérettel folytassuk az utat. Délben egy vendéglőféléhez 
érkezünk meg, fátlan, csúnya hely ez is. Sok bögöly, amerikai, azaz 
rossz konyha, kommandóra való gyors evés, azután hajrá, tovább. 
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Délután végre beértünk az erdőbe; kapaszkodó, nehéz utakon húzta 
a négy ló a súlyos kocsit; nyir- és tölgyfaerdők köröskörül. Hanem 
ember, az — sehol. Az egész napi út alatt láttunk öt embert, a ven-
déglőbelieket nem számítva. Hát itt van még föld bőven a beván
dorlóknak, csakhogy persze nem tejjel-mézzel folyó Kánaán, hanem 
nehéz munkával kell azt termővé tenni az elsőnek, a ki letelepszik 
reá; de egy-két farm már most is van rajta. Később egy tó akad az 

Júliusban a kandalló mellett. (Az «01d Faithful Inn» belseje.) 

utunkba; hidat senkinek sem volt kedve építeni rajta, a vize nem 
mély, hát egyszerűen belegázol a kocsi. Majdnem az ülésig ér a víz, 
de azután megint csak kikapaszkodunk a szárazra és lejtőkön le, 
kapaszkodókon föl, erdőszéleken tovább üget a fogat. Az erdőben, 
mondják, bőven van vad; vaddisznó, hiúz, medve, barna és szürke 
fajta, grizzly; Roosevelt elnök, ha vakácziója van, ide jár vadászni. 

Végre, egy völgynek a mélyén, sebes folyású kis folyó mellett, kis 
telep bukkan föl; gerendákból, fatörzsekből összerótt házak csoportja. 
Ez Grayling Inn, az éjszakázó állomás a Park bejárata előtt; itt 
hálunk az éjjel. Az utasok leugrálnak a kocsikról, lerázzák a délelőtti 
port és kinyújtóztatják elgémberedett tagjaikat, azután mindenki bir-
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tokba veszi a helyét. Az bizony nem valami damasztos szalon, 
hanem fatörzsekből vakolat nélkül összeácsolt alkotmány, amolyan 
farmerház féle. Éjszakára elkel a meleg takaró, mert a hasadékokon 
majd befütyürész a hideg szél. Július végén vagyunk ugyan, hanem 
kétezer méter magasságban és az éjszaka keservesen hideg. Az ebédlő
ben nagy fahasábok pattognak a kandallóban és a falakon minden
féle állatbőrök lógnak — vadászzsákmányok, a miket itt ejtettek az 
erdőben. Még megnézzük a nap lementét, a mint a Yellowstone 
magas hegyei mögött letűnik a nap, azután korán fekszik mindenki 
az erdei tanyán, tudja, hogy holnap korán reggel fölverik, hogy; 
tovább! 

Csakugyan, már hat órakor hangos a folyosó és kiált a «mana-
ger»: Első csoport reggelije! Etetés van. Ehhez is amerikai gyomor 
kell, korán reggel betemetni a kávéhoz egy csomó kemény húst meg 
cake-t (tésztaféle); minálunk ebédre esznek ennyit. De mindegy, nincs 
idő morfondírozni — a ki lekésik az első terítésről, annak orra előtt 
becsukják az ebédlőajtót és várhat jócskán, míg a sok ember lelki
ismeretesen végigevett mindent és a második csoport hozzájut. Pro-
tekezió nincsen. Az amerikai pinczér nem kap, nem is vár borra
valót, de nem is udvarias. Etetés után megint föl a kocsikra és pat
togó ostorszóval indulunk ki a csípős, hideg reggelbe, neki egy szép 
fenyőerdőnek. 

Hát ez már igazi őserdő. Nem átláthatatlan, mert hiszen a 
fenyőszál mind egyenes, hanem minden úgy van, a hogyan kinŐl a 
földből, növekszik, azután megvénül, elszárad és ledől a földre, hogy 
ott elkorhadjon. Hatalmas ledőlt fenyőtörzsek hevernek az erdőn 
keresztül-kasul; nekitámaszkodva a szomszédnak, vagy egész hosz-
szukban végigterülve a földön. Ember nem nyúl hozzájuk, nincs 
miért? Ilyen messziről alig volna érdemes vasúthoz vinni a fát. Ott 
korhadnak el egymásután háborítatlan hosszú évek alatt; némelyiknek 
a helyén már csak hosszú sárga porsáv jelzi, hogy ott egy ledőlt óriás 
feküdt, azután az is egyenlővé válik a földdel. In puherem reverteris. 
Nemcsak az ember, az erdők királya is. 

Egy ponton azután elkövetkezik az a hely, a hol már nemcsak 
a természet védi az ő őseredetiségét, hanem az Unió zászlaja is. Fát, 
erdőt, vadat, mindent, a mi abban van. Egy őrház előtt megyünk el; 
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fölötte magas árboczon a zászló, benne egynéhány kakiruhás legény, 
ez az őrség jelenti, hogy a mi innen befelé van, az nemzeti tulaj
don, maga a Park. Ezen a vonalon belül nem szabad lőni, nem sza
bad fát kivágni, maradjon minden úgy, a hogyan azt a nagy termé
szet megalkotta és felnövelte «a nép javára és üdülésére)). És a nép 
föl is használja ezt a csodálatos darabját a földnek, a mit az ő javára 
ragadtak ki a spekuláczió körmei közül; egymásután találkozunk 
nagy társzekerekkel, a melyekben nem valami úri turisták, hanem 
jóravaló farmerek családjai ülnek. Ugyan melyik gömöri gazdának 
jutna minálunk eszébe, szekérre rakni az egész famíliáját meg négy 
hétre való elemózsiát és nekivágni a Tátrának, természeti szépséget 
látni? Itt megteszik. Es nem is egy, hanem egy egész sereg; tele van 
velük a park. Ott tanyáz
nak a patakok partján, az 
árnyas tisztásokon; a sze
kérből kifogva legelész
nek a lovak, a család pe
dig a rőzsetűznél főzi az 
ebédjét. A Park a nem
zeté, annak minden egyes 
t a g j á é ; m i é r t n e élvez- Nyaralás az őstermészet ölén. 

nék ők is, kényelmesen és olcsón ? — Ugyanígy gondolkoznak azok 
is, a kik hosszabb időt akarnak tölteni a parkban és ki akarják 
kerülni a drága szállodákat. Sátrakat hoznak magukkal és azok alatt 
laknak hetekig, tábori életet élve. A híres ügyvéd, komoly biró ki
menekül a városi zajból és sátorlakó nomáddá alakul át egypár 
hétre; maga szerzi meg ebédjét — ott fogja a pisztrángot a patak
ban, azután megfőzi a tábori tűznél, vagy valamelyik gájzirben. Köz
ben rőzsét szed, hegyet mászik vagy ingujjban hanyatt fekve pipázik 
a füvön. Mindenesetre nagyszerű módja a vakácziózásnak! 

De nemcsak az ember élvezi itt az aranykor szabadságát, hanem 
az állat is. Sűrű erdő tisztásán mentünk fölfelé a Madison-folyó mel
lett, a mikor a fák közül egy büszke szarvas lépegetett elő és nyu
godtan ment át a tisztás túlsó oldalára. Cseppet sem sietett — nem 
zavarta a közelgő kocsi sem; meglátszott rajta, nincsen hozzá szokva, 
hogy az életére törjenek. Máskor meg őzet láttunk; egészen közelre 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 18 
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bevárta, nagy, okos szemeivel megbámulta az itt nem félelmetes 
embert, azután lassan eltűnt a sűrűben. 

Érintetlen őserdőben, magas bazaltsziklák között, kristálytiszta 
hegyi folyó partján végre egy széles völgybe értünk. A bejáratánál 
egy tábla hirdette, hogy ezen a tájon folyt le az indiánok utolsó 
küzdelme a közelmúltban. Itt skalpolták meg az utolsó fehér embert, 
egy szerencsétlen turistát 1879-ben; a boldogtalan ember nem halt 
bele a borzalmas sebbe, hanem három napig élve étel nélkül, ván
szorgott el addig a helyig, a hol segítségre talált. Itt üldözték az 
amerikai csapatok a lázadó indiánfőnök, József bandáját; háromszázan 
voltak az amerikaiak, de az indiánok száma időközben fölszaporodott 
háromezerre, akkor azután, tizen egy ellen, a hegyoldalakról, födött 
állásból ők támadták meg a katonákat. Sokáig, elkeseredetten folyt 
a küzdelem és végre is győzött a túlerő; még egyszer, utoljára az 
indián tomahawk kerekedett fölül, a megtámadott csapatnak csak 
egy kis töredéke tudott elmenekülni. Sokkal nagyobb erőre és való
ságos hajtóvadászatra volt később szükség, hogy a felkelő főnököt 
ártalmatlanná tegyék. 

A völgyet zöld fenyőkoronás hegyek vették körül, ez volt a 
keret. Hanem magát a völgyet leírni úgy, hogy azt az is el tudja 
képzelni, a ki nem látta, az lehetetlenség. Hiányzik hozzá a kép, a 
mivel csak megközelítőleg is össze lehetne hasonlítani; nincs itthon 
ahhoz hasonló semmi. Tessék elképzelni egy nagy területet, a mely
nek földje a gájzirokból kilökött rózsaszín fehér mész — olyanféle, 
mint egy nagy hómező; ebből kis csonka kúpok bukkannak ki, a 
végében pedig egy széles, magas domb. Hóvárnak lehetne nézni, 
vagy megfagyott vízesésnek, a melynek egyik oldala meredeken törik 
le, de ez a hóvár füstölög! Az oldalaiból széles repedéseken szállong 
a'fehér gőz, a tetejéről magas füstoszlop emelkedik föl; épen most 
volt egy kitörés, csak a végére értünk ide; a kiömlött forró víz 
gőzölgő patakokban folyik el mellettünk az út két oldalán. És az 
egész mezőn végig az apró kúpokból, kerek üstökből finom fehér gőz 
törekszik elő; a szél elkapja és szállongó ködfátyolt csinál belőle. 
Egy sistergő jégmező, a mely ropog a láb alatt, ha rálép az ember; 
de ha beszakadna, nem jeges víztömeg csapna össze a sülyedő feje 
fölött, hanem izzó földalatti tüzek kohójába zuhanna alá a teste. Ez az 



EGY DARAB A FÖLD ŐSKORÁBÓL 275 

alsó gájzir-medencze; itt van a nagy Fountain- (kút) gcyser;-mellette a 
róla elnevezett fogadó, ez a mai utunk vége, ma nem megyünk 

tovább. Eleget lehet itt látni az egész délután, csak győzzük szemmel. 
A délután első útja persze a nagy kúp tetejére vitt. Ott van 
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egynéhány száz lépésnyire a ház előtt; az elfolyó meleg vize, úgy 
láttam, be van vezetve a fogadó fürdőjébe, hogy a kinek kedve tartja, 
fürödhessék szelídített gájzir-vízben. Úgy, a hogyan első kézből 
kapható a gájzir tölcsérében, nem volna tanácsos fürdésre használni, 
egy perez alatt kifogástalanul puhára főne benne az ember. A kúp 
mészrétege ropog az ember lába alatt, a hogyan rálép; de azért nem 
kell félni, nincsen semmi veszély. A kúp több méter vastag és csak 
a legfelső, legújabban lerakódott vékony réteg az, a mi törik a test 
súlya alatt; a kellemetlen, ropogásokozta érzésen hamar túlteszi ma
gát a félénkebb fajta látogató is. Hanem aztán mégis érdekes azt 
tudni, hogy kráter fölött járunk, a mi nem valami erős képződ
ményből van; olyan coney-islandi tömeget, gondolom, még sem 
volna tanácsos ráállítani. Azt is jól lehet látni a tölcsér zöldes-kék 
vizén át, hogy némely helyen a víz üregesre vájta a kráter falát; 
barlangot vájt benne és a ki e fölött áll, azt nem sok választja el 
az öreg Hephaistos műhelyétől! Ám azért semmi figyelmeztető .tábla 
sehol; őrszemet egyet láttam másnap egy másik gájzirnál. Azt tartja 
az amerikai: azért van szemed, hogy nézzél körül és eszed, hogy 
vigyázz magadra! Nem is annyira az embert féltik, mint inkább a 
gájzir oldalán a szép mészképződményeket. Ezek védelmére tényleg 
ki van akasztva egy tábla, a mely nagy büntetés terhe alatt tiltja az 
incrustációk letörését, vagy akárminek a bántalmazását. Majd ha egy 
szép napon vagy száz ember beleszakad a forrongó üstbe, akkor talán 
majd akasztanak ki táblát az ember védelmére is. 

A tölcsér átmérője vagy tíz méter; ebben a széles, nagy üstben 
fői, bugyborékol a forró víz. Szép tiszta, átlátszó, hanem az alja persze 
láthatatlan; az lenn van szövevényes földalatti utakon túl, mélyen 
a még mindig izzó Föld gyomrában. Ott, azokban az ismeretlen mély
ségekben még mindig működnek a titokzatos erők, a melyek a mi 
öreg Földünket megcsinálni segítettek; egy kis mutatvány a gájzir rég 
letűnt korokbql, hogy hogyan csinálták azt. Akkor bizony nem jó lett 
volna a gájzir tetején mászkálni, mert a mit az egyik napon épített a 
földalatti erő, a másik napon lerontotta azt; forrt, főtt, sistergett az egész 
születő Föld és izzó tűz jegyében történt az alakulásának ez a része. 
Megnyíltak a mélységek, csakhogy akkor az a nyilas milliószor nagyobb 
volt, mint ez; világrészeken hasadt át a kéreg és a Föld nyilt sebéből 
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tüzes fekete vér, izzó bazalt,trachit és gránitmassza bugygyant elő. Vagy 
öt percznyire innen egy mérges kis jószág, egy iszapvulkán működik; 
fortyog, pöfög, bugyborékol egy darabig, azután nekidurálja magát, 
föl-főllövell és forró iszapot fecskendez szét. Annak a főztjéből sem 
volna jó enni; forró kulimász az és a hölgyközönség sikítva ugrik 
el előle. Hanem micsoda pirinyó ez ahhoz képest, a mi a Himalaya 
születésnapján történt: a mikor egy egész kontinens mozdult meg; 
gyűrődött, vonaglott, hosszú ránczokat, megannyi hegységet vetett a 
belső kíntól. Nem bírt többé azzal, a mi a belsejében főtt; végre a 
sokáig fogva tartott gránit kitört a börtönéből, szanaszét lökte, a mi 
eddig fölötte volt — kiemelte daczos szürke fejét magasan a felhők 
fölé, azután meredeken tört le a másik oldalon. Vagy a mikor a 
világnak ezen a részén erősség támadt a vizek között és elválasztotta 
azokat egymástól; a mikor előtűnt Amerika gerincze, az az óriás láncz, 
a mely végig fut rajta az északi jeges tengertől a déliig a mikor 
egy rengeteg medenczébe sülyedt le a föld a Sierra és a Sziklás
hegység között és ezeknek a vizeknek az őse itt, Wyoming területén 
beláthatatlan nagy meleg mocsarakat táplált, a melyekben lomhán 
gázolt az óriási Dinosaurus! 

Évmilliók folytak le azóta. A Föld születésnapja elmúlt; az izzón 
kitört magmából kemény szikla lett, a meleg mocsaraknak elsülyedt 
növényzetét a szénbányász csákánya hozza föl a föld mélyéből, a 
Dinosaurus pedig •—• régi dicsőség hirdetője — a múzeumba került; 
innen, Wyomingból kerül a legtöbb lelet. Hanem egy megmaradt az 
egykor olyan hatalmasan működött földalatti erő működésének 
helyéül, a Yellowstone — «A kénköves» — park; itt soha nem szűnő 
munkássággal dolgozik az ma is. Száz és száz kisebb-nagyobb gájzir 
van a parkban; mélyen futó földalatti csatornák kötik azokat össze 
egymással és közös tűzhelyükkel, a föld izzó mélyével. Az egyik 
kúpot alkot magának, a másik gigászi lépcsőt épít a kilökött mész
ből; fehér, vörös, rózsaszín terrasz fokain zuhog alá a gőzölgő víz
esés. A legnagyobb valamennyi között az Excelsior gájzir; ez egy 
nagy, mély kráter, olyanféle, mint a Vezuvé, de a búgó vizének csak 
a hangját hallani, látni csak akkor lehet, mikor a szél egy pilla
natra széthajtja felőle a sűrű gőzfelhőt. Akkor veszi az ember észre, 
hogy egészen a szélén áll; borzongva hátrál: Brr, ide nem jó volna 
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beleesni! (Ide mégis állítottak egy katonát; az ott czigarettázik a 
gájzir szélén.) Alatta folyik el a Firehole (Tüzbarlang) folyó, a krá
terből kiömlő meleg víz sisteregve vegyül el a folyó vizével. A gáj-

A «Hűséges öreg». 

zirok és meleg tavak vize gyönyörű átlátszó kék vagy zöld; a 
aMorning Glory»-é (Hajnali dicsfény) olyan, mint a capri-i barlang 
vize. A legszebbeknek neveik vannak: Fountain (Kút), Excelsior, 
Giant (Óriás), Giantess (Óriásnő), Casíle (Vár, mert ez várszerű kúpot 
épített magának), Mammouth, «Méhkas», «Puncsüst» — az alakjukról 
vagy a nagyságukról. És száz más; végtére annyit lát az ember, hogy 
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egészen természetesnek találja, hogy gájzirok között jár. Nem egy
formán működnek; a legpontosabb kettő; az Old Faithful (Hűséges 
öreg) onnan kapta a nevét, hogy minden hetven perczben tényleg 
hűségesen fellöki a vizét ötven méter magasságra. Négy perczig tart 
a kitörése, akkor lelohad és nyugodtan lehet oda menni, a hol pár 
perczczel előb.b megfőtt volna az ember. Mikor megint kitöréshez 
készülődik az öreg, előbb hosszan, mélyen morog és próbaképen 
emelgeti vizét, hogy messzire elriaszsza a körülötte állongókat. Ezt 

«01d Faithful Inna. 

megteszi a legtöbb, de van olyan is, a melyik nem ilyen udvarias; 
a Surprise, mint a neve is mutatja, hirtelen, szabálytalan időközök
ben és meglepetésszerűen tör ki. A Clepsydra (Vízóra) gájzirt meg 
csakugyan egészen jól lehet órának használni; ugyanannyi ideig for
rong, emelkedik és tör ki, a mennyi ideig tart a visszavonulása, 
azután újra kezdi. A Beehive hosszabb időközökben hatvan méter
nyire, a Grand és Spkndid átlag félnaponkint ugyanannyira dobja föl 
a vizét, a Giant meglehetősen szabálytalanul, két és négy napi idő
közökben tör ki, de akkor aztán nyolczvan méternyire lövell föl 
másfél óra hosszat. A legnagyobb, az Excelsior már húsz év óta 
pihen; csak forrong a vize a mély kráterban, de nem jut a kitörésig, 

' hanem mondják, hogy a húsz év előtti irtózatos erővel történt. 
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Mivel annyi a gájzir, egy kis várakozással könnyen lehet kitörést 
látni; ha valamelyik nevezetesebb forrás készülődik az erupczióhoz, 
akkor nagy tömeg várja azt, mint annak idején a zsidók a Bethsaida 
tavának forrongását. 

így múlik a Yellowstone-parkban az öt nap. Minden reggel 
fölrakodik a társaság a készen álló kocsikra és megy ^o—60 kilo
méterrel tovább; helyét elfoglalja a következő csoport. A kocsik meg-
állanak a nevezetesebb helyek mellett, délre és estére pedig egy 
fogadóhoz érnek. Ez azután a főhadiszállás aznapra; innen mennek 
a vendégek szép erdei utakon a forrásokhoz, a tóhoz, a Yellowstone 
folyó gyönyörű canonjához. A vacsora utáni mulatság az, hogy 
kimennek a fogadó mögötti térre az állatok etetését nézni; az egyik
hez állandóan két hatalmas medve jár, egy barna és egy grizzly. 
Vagy kétszáz lépésnyire kirakják nekik az aznapi maradékot és abban 
dúskálnak a maczkók a publikum nagy gyönyörűségére; mikor azután 
jóllaktak, visszaczammognak az erdőbe. A társaság pedig visszamegy 
a nagyterem kandallójához; harmadfélezer méter magasságban a 
tenger fölött hűvösek az esték és július végén is jól esik a kandalló
ban pattogó tűz, a szobákban pedig a gőzfűtés. A szállodák nagy
szerű kényelemmel vannak berendezve, az egyik, az Old Faithful Inn, 
különös, erdei lak stílusban épült. A hatodik nap estéjén ismét a 
kiindulási pontnál, a Park bejáratánál van az utas és a következő 
napon mégegyszer megtéve a száz kilométeres kocsizást, kissé meg
kínozva, de nagyszerű tapasztalattal gazdagon robog be a monidai 
telep udvarára, hogy onnan az éjszakai vonattal leérjen a Pacific 
vasút csomópontjához, Ogdenbe; innen azután másnap folytathatja 
megszakított útját a Csendes-Oczeán felé. A mi a dolog financiális 
oldalát illeti, egyszerre mindenre meg lehet váltani a jegyet; vas
úttal, kocsival, ellátással együtt 50 dollárba, 250 koronába kerül ez 
a hét, a mi Amerikában épenséggel nem sok. A Yellowstone park 
pedig nagyon megéri az ötven dollárt is meg az egy hetet is, mert 
ehhez hasonlót még csak Islandban meg New-Zeeland szigetén lehet 
látni, de azok fölött is Yellowstone-é a pálma. 

•^fe 



A CSENDES OCZEÁNON. 

ÉTEZER kilométeres vasutazás után végre ide értünk ennek a 
nagy víznek a partjára, San Francisco-ba, szent Ferencz váro
sába, melyet 1776-ban alapítottak az ő rendjének fiai, a szent-

ferenczrendi szerzetesek. Ez ennek a hatalmas földségnek, Amerikának a 
legnyugatibb nagy városa; itt azután elfogy a föld és utána egy mérhe
tetlen nagy víztömeg következik, a Csendes-Oczeán. 1513-ban történt, 
hogy a fehér ember először vette birtokába ezt a nagy vizet, 
a mikor Nunez Balboa spanyol tengernagy fényes admirálisi ruhájá
ban övig belegázolt a tengerbe és ott leszúrva a spanyol lobogót, a 
spanyol király nevében birtokba vette a Oczeánt. Most száz és ezer 
hajó jár ki-be csak ezen egy kikötőjébe; köztük a mienk, a Coptic, a 
mely most fordul ki velünk a kikötő bejáratán, a Golden Gate-n, az 
«Aranykapu»-n, hogy tizennyolcz napos út után a fölkelő nap sziget
országában, Japánban tegyen partra engem meg útitársamat, a ((Zász
lónk)) szerkesztőjét. 

Yellowstonetól idáig a déli Pacific vonata hozott a természet
nek és az emberi technikának ujabb nagyszerű alkotásai között. 
Ogden és Lucin között vágja át a Pacific vonala a Nagy Sóstavat, 
hetvenöt kilométert futva a tó vizébe és árterébe vert óriási czölöp-
hidon és töltéseken. Azelőtt körül kellett kerülni a tavat; a mióta 
az áthidalás készen van, ez három órával rövidíti meg a san-franciscói 
utat. A tavon áthaladva, még Utahban van a Nagy Amerikai Sivatag, 
egy elrémisztő, borzalmas vidék. Mértföldekre sehol egy fűszál; halott, 
szikes földön fut a vonat, olyan," mint ha hómezőkön menne. Az 
egész következő Nevada (Havas) államnak sík része nem sokkal 
különb; hitvány ólomszín-szürke zsálya az, a mit a vasútról órák 
hosszat lát a szem. A városai kicsinyek és ritkák, kinek volna kedve 
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Kaliforniai virágoskertben. 

ilyen helyen lakni ? Félvad pusztai alakok, bőrnadrágos cowboyok 
járnak be ide beszerezni a mire szükségük van, meg bányászok jön
nek le a hegyekből itt hagyni a pénzüket; a pár tuczat faházból álló 
városban késő éjjelig nyitvák a boltok és a korcsmák. Sok japánt 
lehet már errefelé látni; messzi hazájukból átjőve először ezeket a 
legnyugatibb államokat lepik el. Olcsó és jó munkaerőt adnak és 
kiszorítják az amerikai munkásokat, épen azért itt nem igen szere
tik őket. Ha ezeken az államokon múlnék, készek volnának a japán 
munkásokat is kitiltani Amerikából, úgy mint a kongresszus a kínaiak
kal tette. Azután megkezdődik a kapaszkodás a Sierra Nevadá-ra, 
Ennek legmagasabb csúcsai közel ötezer méter magasságba emelik 
föl örökké havas fejüket, innen a hegység spanyol neve: «Havas 
láncz)). A vonat ennek a magasságnak a feléig, a Tátra csúcsainak 
magasságáig kapaszkodik föl két erős gépjével; ott fönn talál hágót, 
a hol átmenjen Kaliforniába. A leszállás szédületes. Az első 
gépet lekapcsolják, szinte a másodikat is el lehetne hagyni; a 
vonat a saját súlyától is őrületes gyorsasággal rohanna lefelé a 
meredek pályán. Némely helyen több száz métert esik a pálya néhány 
perez alatt és ennek megfelelően folytonosan és gyorsan változik a 
növényzet képe. Két óra alatt villámgyorsan tűnő mozgófényképek
ben lehet itt látni azt, a miért különben le kellene menni Trond-
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hjemtől Kairóig: a növényzet változását a magas északitól a subtropiku-
sig. Odafönn, a hol a vonat átjön a hágón, apró, tűlevelű bokrok 
élnek a sziklákon és a hegyormokról süvít a havasi szél; a mikor 
lefelé fut a pálya, zöld fenyőerdők koszorúja veszi körül. Néha messzire 
megnyilik a tájkép és mély völgybe enged pillantást egy perezre; 
az alján csodaszép tengerszem, a vízben pedig a kaliforniai óriás
fenyő, a Sequoia Gigantea óriás árnyéka tükröződik. Azután tölgy
es bükkerdők következnek, a sebes hegyi folyók körül sok helyen 
föl van túrva a föld; ez még a régi aranyásók munkájának emléke, 
a kik itt a folyók medréből mosták az aranyat. A vonat kanyarogva 
rohan lefelé, a levegő egyre melegebb lesz, végre egy állomás kert
jében feltűnik az első pálma és a következőn már hangos szavú fiuk 
kínálják Kaliforniának nevezetességét és egyik főterményét, a pompás 
kaliforniai gyümölcsöt, baraczkot és szőlőt. Innen kezdve állandó 
a kaktusz, olajfa és egyéb déli növény, két órával előbb pedig még 
havasok közt jártunk! 

A síkságra érve, átszeli a vonat a Sacramento folyót, mellette 
fekszik Kalifornia állam fővárosa, Sacramento. Az első spanyol telepü
lők vallásos érzésének bizonysága, hogy sok helynek van ilyen 

Óriási szőlőtöke Kaliforniában. 
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neve: Santa Barbara, Santa Catherina, San Luis Obispo ( = püspök); 
San Diego, Santa Cruz, Santa Maria Reyna de los Angelos stb. 
Hiszen maga San Francisco is ferenczrendi missionáriusok alapítása 
és az alapító szerzetesek utódai most is ott vannak a régi missió
telepeken. 

Mély tengerág nyúlik be a szárazföldbe San Francisco előtt és 
gőzkompon viszik át az egész vonatot. Odaát megint folytatja a 
futását addig, a míg a kikötő öbléhez ér, ott a vonat megáll, az 

A városalapító szerzetesek utódai Santa Barbara-ban. 

utasokat pedig. helyihajó segíti át a túlsó partra a tulajdonképeni 
városba. Az öböl egyik szigetén van a kábelállomás; itt bukkan ki 
a vízből a tengeralatti drót, miután a Fülöp-szigetekről kiindulva, 
több mint tizezer kilométeren át röpítette ide az Oczeán fenekén a 
villamos szikrát. 

A városról sokat lehetne írni, mozgalmas múltja van. Ki ne 
hallott volna azokról az időkről, a mikor félszázaddal ezelőtt az 
aranyláz fogta el az embereket és ide, Kaliforniába tódult a temérdek 
aranykereső? Megmozdult Amerika és Európa; vasút még nem volt, 
tehát a prairieken, a Sziklás hegységen, Nevada pusztáin és a Sierrán 
át tették meg a kincskeresők az iszonyú utat. Mások lekerültek a 
Panamai földszorosnak és átvergődve annak gyilkos mocsarain és 
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őserdőin, hajókon jöttek föl ide. De hányan értek el idáig? Hány 
pusztait el a rettentő útban és fehér csontváza ott maradt az úttalan 
pusztánnf másokat megint a sárgalázas partvidékek gyilkos miazmái 
öltek meg?£ irtózatos emberáldozatokat követeli a nagy csábító, a 
csillogó sárga érez. És a kik el is vergődtek ide, mi sors várt itt 
reájuk? Aranylázas álmaikban gazdag aranyerekkel álmodtak, a melye
ket egy-két kapavágás meg fog nyitni nekik, de ha ekkor csakugyan 
gazdag is volt aranyban ez a föld, mennyi szenvedés, fáradság és 
életveszedelem után 
lehetett csak ahhoz 
hozzájutni! A Sierra 
egyik völgyében most 
is mutatják azt a he
lyet, a hol az indiánok 
rajtütöttek az arany
ásókon és lemészárol
ták őket. Napirenden 
voltak a gyilkosságok; 
ha valamelyik szeren
csés ásó gazdag eret ta
lált, akárhányszor ban
diták ölték meg és el
rabolták szerezményét. 
San Francisco ebben 
az időben a világ 
Szemet jének t a l á lkozó Utcarészlet San FranciscobóL 

helye volt; banditák és hamisjátékosok hemzsegtek benne. Végre a 
nép maga csinált rendet, polgárőrséget szervezett és lassankint ki
pusztította a szemetet. 

Ma Kalifornia nem az aranyáról hires többé; van még benne az 
is, de a főgazdagsága csodálatosan gazdagon termő földjében van. 
Gyümölcse, bora messze földön hires, sokat visznek belőle külföldre 
is. Maga San Francisco azért érdekes város, mert elüt az amerikai 
városok szokásos építkezésétől; jó részében dombokon épült és azért 
nem lehetett benne a sakktábla-rendszert megtartani, de így terraszo-
kon emelkedve, sokkal festőibb a város. Majdnem négyszázezer lakosa 
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van, közöttük negyvenezer kínai; ezek egy piszkos részt laknak a 
város szélén. Ott vannak a boltjaik, lebujaik, opiumkorcsmáik és 
bálványtemplomuk. Hihetetlen fortéimét lehet a piszkos lebujaikban 
látni, hanem csak úgy tanácsos azokba a leszállás, ha valamelyik 
magándetektív-egyletnek egy rendőre kiséri az idegent. A mi kalau
zunk egy derék magyar ember volt, Majorossy Kázmér, a ki buda
pesti jó családból szakadt ki ide sok évvel ezelőtt és most elég jó 
péküzlete van. Úgy megörült annak, hogy honfitársaival találkoz
hatok itt künn a messze idegenben, hogy nekünk szentelte az egész 
napját és vezetett mindenfelé. Megláttuk a pénzverdét, a hol az arany-

és ezüstdollárokat gyárt-
'""" ják, a híres fokasziklákat, 

a melyeken vagy negyven-
j« • ötven ilyen jámbor állat 

tanyázik állandóan. Vala
hogyan ideszoktak és olyan 
jól érzik itt magukat, hogy 
egész nap ott sütkérez
nek a sziklákon és ugatá
sukkal messzire fölverik 
a környéket. Törvény védi 
őket, nem szabad bántani 

A fókasziklák San Francisco előtt. az állatokat,- ők a tenger
parton mulatozó közönség kedvenczei. Vándorlásainkban egy ven
déglőben egy német báróval akadtunk össze, a ki mint pinczér épen 
nagy söröspoharakat vitt és életfilozófiáját e szavakban foglalta össze: 
«Geld kann man verlieren, nur den Muth soll man nicht verlierento 
Magyarok vagy ezren élnek San Franciscóban, hanem nagyon szét
szórtan. 

Hát már most mindez mögöttünk van.* A «Coptic» beszedte a 
maga rakományát, nagy csomó árút, vagy ötven fehér és százötven 
sárga utast, átvette a Japánba szóló postát, egy hosszút fütyült s 
azzal, nem sok czeremóniával, augusztus 2-án déli egy órakor kifutott 

* A könyv nyomatása alatt jött meg a gyönyörű kikötőváros borzalmas pusztulásának 
hire. De nincs igazuk azoknak, akik azt mondták: San Franciscoi le lehet tőrölni a térképről. 
Az amerikai energia szebb várost fog fölépíteni a romokból, mint a minő volt a régi. 
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a san franciscoi kikötőből. Egy fogoly hajó mellett mentünk el; a 
«Léna» orosz szállítóhajó volt az, a mely még tavaly nyáron mene
kült ide. Itt biztonságba jutott, de egyben le is szerelték és a háború 
végéig a kikötőnek egy távoleső helyén marad internálva. Kiérünk 
a Golden Gate-ből; az «Aranykapu»-n át hagyjuk el Amerikát, a 
melynek most egy hónapja Sandy Hook-nál, a ccHomokos fob)-nál 
léptünk földjére. Néhány óra hosszat egy csomó vijjogó sirály kisér 
és röpköd körül minden távozó hajót, azután elmaradoznak azok is, 
eltűnnek a partok és délutánra künn vagyunk a sík Oczeánon. 

A Csendes-Oczeánon! Micsoda óriási földség Amerika, a minek 
most egy hónapig jártuk a földjét és mégis milyen kicsiny e mellett 
a rengeteg víztükör mellett! Az aleuták szigeteitől le a Cap Hornig ez 
az egy tenger mossa mindenütt a két Amerika partját; az egyik olda
lon a két testvér Amerika a kerete az óriási víznek, a másikon pedig 
Ausztrália, New-Guinea, a Fülöp-szigetek és Japán. Tessék csak meg
nézni a földgolyón, hogy micsoda nagy kékség ez és hogy milyen 
szűkre szorul mellette a másik, az Atlanti-Oczeán. Odafönn északon 
az alaskai félsziget jégárai csúsznak le az Oczeán fagyos hullámaiba, 
lenn délen pedig a déli tengerek szigeteinek csendes őrszeme, a 
kókuszpálma bólintgat a kék vízébe. Lát ez a nagy víz a partjain min
denféle életet és hordoz mindenfajta sajkát; ugyanaz a vízcsepp, a 
mely az ale-uta szigetlakó bőrcsónakját segített emelni a fókavadá
szaton, a Kalifornia partjain futó árammal átkerül az Oczeán túlsó 
oldalára és a Karolinák bennszülötteinek kivájt fatörzsét ringatja 
hátán. Ő hordozza a világ leghatalmasabb hajóit, olyanokat, mint 
a ((Mongólia,)) a mely egy magában egy úszó város és ő reá bizza 
magát a szárnyas japán dzsunka meg a legprimitivebb jármű, az 
egyensúlyozó rudakkal ellátott kivájt canoe. Tahiti és Samoa merész 
tengerjáró népe jár ezeken száz mértföldekre, szigetről-szigetre, bizva, 
hogy a nagy csendes víz útközben kegyelmes lesz hozzá. Nagy 
kikötővárosok, San-Francisco, Yokohama, Sydney, Valparaiso képe 
tükröződik benne és az ő vize locsog szelíden a pápua czölöpfalu 
alján. Három világrész partjait mossa és mennyi temérdek nemzet 
ügyét-baját segít eligazítani egymással békében és háborúban! Onnan 
kezdve, hogy Nunez Balboa beléütötte a zászlaját és Magelhaens Öt 
kis hajója először merészkedett reá, mennyi hadiflotta és békés 
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kereskedőhajó szántotta végig ezt a vizet! Ez vitte a nevezetes 
acapulcói hajót, a mi évenkint egyszer járt a dél-amerikai spanyol 
gyarmatok és a Fülöp-szigetek között és a melynek indulása és meg
érkezése olyan nagy esemény volt. Ez a víz hozta át Amerikából 
Japánba Commodore Perry fenyegető hadát, a melynek kikötésétől 
Japán új történelme kezdődik; ez vitte Dewey és Rozsesztvenszki 
admirálisok büszke flottáit messze ellenségek ellen. Az elsőt, a 
manilai csata győztesét diadalkapuval várta otthon az Unió népe, a 

másiknak aczélvárai 
pedig elmerültek és 
örökre ott maradnak 
a tenger fenekén. Ha 
értenők az Oczeán 
nyelvét, a mikor ezüst 
hullámainak hangja 
csendesen susog a 
holdvilágos éjen, de 
sok mindent tudna 
mesélni ez a mérhe
tetlen nagy víz abból, 
a mit látott! 

Pedig ez még mind 
csak az az élet, a mit 
az Oczeán szine lát, 

M utolsó amerikai föld: az «Aranykapu» a san-franciscoi öböl e l e n y é s z ő kevés a h -
beiáratánáh hoz képest, a mi a 

belsejében nyüzsög. Ha mi abba beláthatnánk, ha fölemelhetnők azt 
a fátyolt, a mely sűrűen, átláthatlanul, helyenkint majd tízezer méter 
vastagon fekszik az Oczeán feneke fölött! A szerves életnek, nyüzsgés-
nek-rnozgásnak, létért való küzdelemnek micsoda panorámája tárulna 
ki szemeink előtt! Néha sikerül föllebenteni a fátyolnak egy sarkát és 
alája látni egy futó pillanatra. Ilyen már az is, ha valaki korán reggel 
végig megy a tokiói halpiaczon, a mikorra éjszakai kirándulásáról visz-
szatér az öbölbe a sok halászcsónak és hálóinak tartalmát, szigonyainak 
zsákmányát kiüríti a vásárlók elé. Csodálatos szörnyetegeknek raja 
ficzánkol a néző előtt; furcsa ördögpofájú halak, kaszáló nagy rákok, 
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tüskés tengeri uborkák, megszigonyozott polypok kerülnek elő ezrével 
a halászcsónakokból és halavány sejtést adnak arról, hogy micsoda új 
világ az, a mi ott lakik ennek a nagy víznek a mélyén. Ám a kutató 
ember nem elégszik meg ennyivel, a mennyit a part mentén cserkésző 
halász hálója napfényre hoz; külön expedicziót szerel föl, a minő 
volt pl. a sok közül a Challenger'-féle és annak nagy kotróhálóival 
indul neki, hónapokig kutatni a tengert, hogy megtudja, miféle élet 
lakik abban. A tudás fáklyájának fénye levilágít azokba a nagy, 
hideg mélységekbe, a hol az óriás vízoszlop 500 atmoszféra nyomás
sal nehezedik mindenre, a mi odalenn van; sokáig azt hitték, hogy 
ott már nincsen^sem-
miféle élet. Pedig van 
ott is. Tüskésbőrű, öt-
karú tengeri csillagok 
mozognak lassan, alig 
észrevehetően a fenék 
homokján; szívós éle
tűek : ha elvész |egy 
karjuk, abból újranől 
az egész állat. Hosszú 
karjaival egy-egy ki-
gyócsillag ölel körül 

., , , , Az oczeáni gőzös fedélzetén. 
egy sziklat, a melyen 
kocsányra nőve, pánczélos kelyhű tengeri liliom ringatózik. Növény
nek nézhetné valaki, pedig állat, nem azért nyitja ki kelyhét, hogy 
illatozzék, hanem hogy beletemesse abba a zsákmányt, a miből él. 
Sekély fenéken, de a mélyben is ott él a tengeri sün, csúnya, 
goromba állat, a mi hozzáér, azt megszúrja a hegyes mésztüskéi
vel. Ez a tenger sündisznaja, a vaczkát a tengerfenék sziklája 
adja, abban váj ki magának akkora helyet, a mibe belefér. Tüs
kés a bőre a tengeri uborkának is, a mely mint egy tömlő sza
badon, lebeg a vízben; ha följebb jön, vesztébe megy, mert a 
kinai meg maláj, halászok kifogják és «Trepáng» czimen minr 

denütt ott szerepel a kinai laczikonyha krajczáros delikatesszei 
között, A liliomok és uborkák között ott virít a mélytenger kert
jében a tengeri rózsa is, az aktiniák sokféle fája; eleyen színekben 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül, 19 
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pompázik a virágállat és a tapogatói úgy sorakoznak egymás mögé, 
mint a rózsának a szirmai. Hanem veszedelmes rózsa, mert az a sok 
szép szirom mind csak egy nagy szájat takar és szomorú temetője 
lesz az odatévedt kis radioláriákttak. Gyakran meg épen vándorútra 
indul ez a különös rózsa; alkura lép egy kis pánczélos rákkal és 
megegyeznek szépen: A te tíz lábad gyorsabban mozog, mint az én 
lassan húzódó talpam, hát vinni fogsz engem; cserébe pedig én ide-
bolondítom a tarka karjaimmal a zsákmányt, azután osztozunk. 
Ez legalább fizető utas, de van olyan akárhány, a melyik ingyen 
szeret menni; a tengerfenéken épen úgy vannak «dzsompolók», mint 
az amerikai vasutakon. Ilyenek a mélyfenéki rákok közül a kacs-
lábúak, a melyek mindenbe belekapaszkodnak, a mit csak érnek. 
Ráülnek kövekre, más rákokra, sőt nem ijednek meg a goromba 
tengeri süntől, rátelepednek annak a mésztüskéire is. Még globe-
trotter is akad közöttük; odatapad a hajók oldalára és elindul világot 
látni, ingyen utazván be a tengereket. 

Van azután a mély tenger életének még czifrább formája: a 
syphonophorák, a nagy hydroid polyptelepek. Ezek a tömlős állatok 
nagy úszó részvénytársaságok; egyik formájuk egy helyen ül, más 
részük lebegve úszik a tengerben, de abban mind megegyeznek, hogy: 
sokan együttvéve tartanak egy gyomrot! Minek mindenik tagnak 
külön vesződni emésztéssel, táplálék-szerzéssel, védelemmel? Oko
sabb a megosztott munka. Külön állategyedek végzik az úszást, 
mások a védelmet, a zsákmányszerzést; a mit szereznek, egy közös 
gyomorba, egy izmos csőbe vándorol és az hűségesen táplálja 
valamennyit. Pompás színük van és úgy lebegnek a tengerben, mint 
virágfüzérek; hanem azért rosszul jár, a ki ebből a füzérből akar 
virágot tépni. Csalánfonalaik szúrnak és csipős, maró nedvet válasz
tanak ki; kisebb állatot megölnek vele és fájdalmasan érzi meg az 
ember is. 

Azután ott vannak a tengermélység kalózai, az ezerféle rákok; 
úszkálnak, másznak, leselkednek, belefúrják magukat más állatokba, 
az egyetlen törekvésük: enni és mindig csak enni. Erre a magasztos 
hivatásra föl is vannak készülve elegendőképen, egész fegyvertárat 
hordoznak magukkal és el vannak készülve mindenféle eshetőségre. 
Ha puha az állat, szétnyirják az ollóikkal; ha elbújt a homokban, 
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kikaparják a kajmóikkal. Hogy jobban lássanak odalenn az öröksötét 
vizekben, a hová hatszáz méteren túl aligha hatol már valamiféle 
fény — gyakran lámpával járnak ezek a rablók. Az egyiknek a fején 
van a világító szerve, a másik az oldalán hordja; vagy neki világít, 
vagy arra jó, hogy odacsalogassa a zsákmányt. 

Végre is azt kérdezi az ember: de hát miből él, mit eszik ez a 
temérdek állat? Gondolom, a legegyszerűbb felelet, ha azt mond
juk: Egymást. A melyik nagyobb, az megeszi a kisebbet, vagy ha 
sok kisebb össze bir állni, hát közös jóakarattal megeszik a nagyot. 
Általában mégis azt lehet mondani, hogy a növényi táplálékon 
kívül az egysejtű lé
nyek, a radioláriák, glo-
bigerinák,peridineák és 
egyéb véglények a kö
zös zsákmány; ezek 
a leggyámoltalanabbak, 
tehát az erősebb jogán 
ezeknek neki esik a 
többi. Nem nagy kár 
értük, mert oly temér
deken vannak, hogy 
nincs az a szám, a mi
vel ki lehetne fejezni Holdvilágos éjszaka a Csendes Oczeánon. 

tömegüket; jelen vannak a tengervíz minden rétegében és többnyire 
kovából meg kovasavas mészből való szép vázuk van. Helylyel-köz-
zel olyan sűrűn hull ez le a tengerfenékre, mint hogy ha havaznék, 
ott azután vastag rétegeket alkot. A foraminiferák héjából 50.000 esik 
egy gramm tengerhomokra. A mikroszkóp alatt nagyszerű alakokat 
mutatnak, lyukacsos sisakot, gömböt, gyűrűt, csövet, a tenger háztar
tásában pedig az ilyen egysejtű lényecskék szerepe, hogy ők tartsanak 
el egy egész sereg más fajt, a mi ő belőlük él. 

Mert ez a tenger életének is a legelső és legnagyobb kérdése, 
ez a csúnya, kegyetlen kérdés: Hogyan élünk meg? Ezt kérdezi ott 
minden élő lény, a legkisebbtől a legnagyobbig és az élelmének 
megszerzésében és a megevéstől való védekezésben, vad hajszában 
vagy óvatos bujkálásban múlik el az egész élete. Gyönyörű, kedves az 

19* 
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Oczeán, az örök béke képét nyújtja, amikor mint az olvasztott ezüst 
ragyog a teli hold világában és a hajócsavar körül hosszú fehér sávon 
ezerszámra sziporkázik az éjjeli világító, a Noctiluca miliaris fosz-
foreszkáló, kocsonyás teste. Elbűvölő a tenger, mikor szép meleg 
reggeleken minden apró vízcseppen ott ragyog a Nap képe és gyönyörű 
színes medúzák finom üvegharangjai úsznak el a hajó mellett; szinte 
hallani véli az ember üveghangjuk csengését. Ha olyan szemünk 
volna, a mely áthatna a mélységeken és a moszatállatok bimbózó 
bozótjai és az aktiniák színes rózsái között, a tengeri padokon elemé
ben láthathók az óriáskagylót, a Tridacna Gigast, a mint czikázó halak 
ezrei alatt lassan nyitja három métermázsa súlyú rengeteg héját; 
vagy működésben látnók a nemes gyöngykagylót, a Meleagrina 
margaritiferát, a mint lassú, csendes munkával hozza létre az embe
rek kincsét, az igazgyöngyöt, — micsoda királyi látvány volna ez! Azt 
hinnők, hogy a földről elmenekülve, itt ütötte föl birodalmát a béke 
és boldogság. De egy szempillantás alatt megváltozik' a; kép** Nagy 
sötét árnyék suhan végig a padon és a halak [rája rémülten menekül 
ezerfelé: rettegett üldözőjük, az örökké éhes czápa toppánt közibüki 
hogy elnyelje, a mit elér. A megrémült tintahal megnyitja tintázacskó-
ját, fekete festéket, sepiát fecskendez maga körül 'és valamennyien vad 
hajszában rohannak tovább a zavaros vízben. A mit a czápa otthagyott, 
a csigákat és kagylókat, eljön fölfeszegetni az óriásrák; lassan mászik 
elő a sziklák közül s a hol egy gyámoltalan csigát talál, kettérop-
pantja hatalmas ollóival és kiszedi belőle a vonagló állatot. Mász-
kálása közben, egy kőhalomhoz jut, a mélynek nyilasa körül szintén 
csigahéjak hevernek, jeléül, hogy itt is valami éhes ragadozó ebédelt 
rrieg. De a csiga kevés volt neki; a nagy bankettek étlapjának egyik 
pontjára, a homár finom húsára pályázik a nagy fejlábú, az Octopus 
és kirontva rejtekéből, a rákra veti magát. Nyolcz hosszú karjával, 
a mi utolsó izecskéjéig mind csupa izom és tapadó, szivó korong, 
körülfonja ellenfelét és dühös küzdelemben birkózik vele, az meg 
nagy ollóival, a hol lehet, szétvágni iparkodik a halálosan ölelő kart. 
Ámde kár! nyolcz van, olló pedig csak kettő és így rendesen a rák 
marad "alul;-mégvagdalva és tán megcsonkított karral, de győzelme
sen szaggatja az, állat kemény pápagálycsőrével a homár összetört tes
tének finom húsát. A ez apán kívül ezek közül a fejlábúak közül kerül-
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nek ki a tenger legnagyobb ragadozói. Van köztük kisebb-nagyobb, de 
van egynehány óriás, mint az Architeuthis fajta, a melyik tizenöt 
méterre is megnől. Régi tengeri utazók meséltek erről; azt mondták, 
hogy néha a kisebb bárkákat is megtámadja és lerántja a mélybe. Sokáig 
nem került napfényre ilyen óriási példány, hanem az utóbbi időkben 
egy-két igen heves tájfun a japán partokra kidobott egynehányat s ott 
nagy óvatosan agyonverték. Azóta lehet ezt a rémet múzeumban is 
látni. Az egyik Architeuthis teste hat méter hosszú volt, tíz kinyúj
tott karja pedig ember kar vastagságú és egyenkint tizenegy méter 
hosszú. Tehát száztizméteres kötél csupa izomrostból! Nincs az az 
aczéldrót, a mi fölvegye vele a versenyt; most már csakugyan el 
lehet hinni, hogy a halászbárka jobban teszi, ha nem kezd ki vele, 
a rövidebbet húzná. Ugyancsak Japán partjairól való az óriási tengeri 
pók, a melynek apró rokonai olajba sülve ott rotyognak az olasz 
matrózkorcsmák konyháján; ez az óriás pedig nem ijed meg az 
embertől sem, sőt az embernek van jó oka szaladni előle. 

íme egynehány kép ennek a méltóságos nagy víznek, a 
Csendes-Tengernek életéből. Még Magalhaens nevezte el annak, mert 
nyugodt volt, mikor ő átjött rajta. Hanem csak a teteje csendes, a 
mélységeiben egy nyüzsgő, forrongó élet folyik és vad dulakodás a 
létért, még rosszabb, mint a földön! 
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ÁLLJUK be őszintén, hogy nem az ember győzött azon a napon, 
a mikor föld és víz között osztozkodásra került a sor. Győztek 
a kis, vízilakó egysejtű lények, győztek a trilobiták. az ősrákok, 

a halak, a polypok meg más mindenféle hidegvérű népség, a melyek 
az ő nedves elemükkel elfoglalták ennek a szép Földnek majd három
negyedrészét. Az embernek meg a melegvérű állatoknak nem maradt 
több egynegyedrésznél, szegényeknek ezen kell összeszorulniok. Nem 
csoda, ha annyit veszekednek érte évezredek óta, ha egyszer olyan 
kicsiny az! Okozhatják érte a földet, miért nem tudott azon a ne
vezetes napon többet kiszorítani magának. 

Az öreg Föld, úgy látszik, mintha restellené is egy kicsit, hogy 
olyan sokat hagyott azon a napon a halaknak és olyan keveset szánt 
az embereknek. (Persze, akkor még nem gondolta, hogy idővel annyian 
lesznek.) Hát most megpróbálja utólag, legalább részben, jóvátenni 
az elkövetett hibát és toldoz-foldoz a szárazföldön, hogy legalább 
valamit visszahódíthasson. Teszi pedig ezt többféle csalafinta módon. 
Úgy, mint mikor valaki a tömegben áll és előbbre akar jutni, elő
ször csak az egyik vállát tolja előre, azután lassankint utána fúrja 
magát az egész ember. Ezt teszi most a szárazföld Norvégia part
jain; lassan, de biztosan emeli a partokat és ezzel egyre gyarapítja 
VII Hakon király birtokát. Nem tudom, nem néznek-e majd reá 
idővel a koronás társai sanda szemmel, hogy az új kolléga ilyen 
könnyű szerrel növeli a birodalmát? A másik mód az, a mit a Föld 
folyói tesznek; a nagy folyók, a Hoang-ho, aYang-tze-kiang, a Ganges, 
az Amazon, a Mississippi, a Duna évenkint, sőt naponkint és órán
kint óriási iszapmennyiségeket szállítanak le a tengerbe. A Missis
sippi deltája minden évszázadban egy órajárásnyira beljebb megy 
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a tengerbe, a közbeeső helyet kitölti az iszap. Városok, a melyek 
egykor a tengerparton állottak, ma mélyen benn vannak a száraz
földön. A szőke Duna száz év alatt úgy egymillió köbméter földet 
visz le a Fekete-Tengerbe. 

Hát ez is valami. Évről-évre ezzel is csak nyer egy kis területei 
az ember. Hanem ez lassú munka. Hirtelen gyarapodás akkor esik, 
ha a Föld valamelyik helyen elunja, hogy időtlen idők óta a renge-

Honolulu és kikötője. 

teg vízoszlop öt meg nyolczszáz atmoszféra nyomással üljön a nya
kán; hosszan kezd morogni, azután egy nagyot rázkódik és egyetlen 
rántással ledobja a nyakáról az alkalmatlan kamaszt. Hogy a titánok 
nyelvén hogyan hívják ezt a proczesszust, nem tudom; alighanem 
azt mondják: feljöttünk egy kicsit körülnézni ebben a nagy pocso
lyában. A tudósok nyelvén úgy hívják, hogy: vulkanikus szigetkép
ződés és ilyenkor lehet sült halat fogni a vízben. Persze az ember 
siet rögtön rátenni a kezét a gazdátlan jószágra; tavaly bukkant föl 
ilyen kis sziget a japán partok mellett, másnap már kitűzték reá a 
napos lobogót. 
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Van azután egy negyedik módja is a területszerzésnek, de ezt 
már nem a Föld maga végzi, hanem öntudatlanul cselekszi az ellen
séges birodalomnak egy kis lakója, a korallpolyp. Olyanforma az ő 
telepe is, mint a hydroidpolypé, csakhogy fejlettebb szervei vannak; 
szénsavas mészből alkotja vázát és tengeralatti padokon kezdve, egész 
nagy szirteket hoz létre. Főleg a Madreporariák ilyen szirtképzők. 
A míg a víz alatt van a korallszirt, átka a hajózásnak; a Csendes-
Tenger meleg vizében, a hol folyton folyik a korallok munkája, 
temérdek hajó ment már tönkre ezeken az éles szirteken. Ha elérik 
a tenger felszínét, átok helyett áldássá válnak; új lakóhelyet szerez
tek az embernek, a ki siet birtokába venni a kis állatok művét. 
A mészszikla felszínét megőrli az időjárás, rátelepül a trópusok gazdag 
növényzete és egy kis paradicsommal több zöldéi ki az Oczeán 
meleg, sötétkék vizéből. Ilyen eredetű a Csendes-Tenger szigeteinek 
jó része. 

A Hawaii szigetek vulkáni eredésűek, itt maga a forrongó Föld 
működött időtlen idők előtt. Az állította ki ide, az ausztráliai külső 
szigetöv legészakibb csoportjára őrnek a Csendes-Tenger legnagyobb 
emelkedését, a Mama Keát, & mely 4600 méterre emeli felhős csú
csát az Oczeán fölé. Ugyanaz a vulkáni erő működteti itt ma is a 
világ második legnagyobb tűzhányó hegyét, a Kilauea-t. A világ egyik 
legnagyobb természeti csodája ennek a vulkánnak a krátera, a mely 
három mértföld széles és a közepén van a folyó tűz medenczéje, a 
650 méter átmérőjű lávakút, a melynek egészen a partjára lehet állni. 
Örökké működésben van, a láva fortyogva fői benne és vörös, narancs
sárga, ibolyaszín lángok tánczolnak fölötte; mégis a legnagyobb biz
tonsággal állhat meg a látogató a partján, féllépésre a haláltól. 
A vulkán biztonsági szelepe, a halemaumau-i mély kémény, állandóan 
nyitva van és nem engedi meg a robbanó gázok összegyülemlését, 
nem is tör ki a vulkán soha. 

2080 tengeri mértföldre van San-Franciscótól a Cséndes-Oczeán-
nák ez az ezerféleképen csodálatos gyöngye; hat nap alatt teszi 
meg oda á hajó a-z utat Nyolcz szigetből áll a csoport, a legnagyob
bak Hawaii, Maui, Oahu és Kauai. Ezen az utolsón lépett a sziget
csoport földjére 1778 január 18-án a bátor, fölfedező, Cook kapitány 
és ugyanezen év végén lelte halálát a bennszülöttek keze által a 
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főszigeten, a Kealakakua-öbölben; ott áll az emlék obeliszkje is. 
A bennszülöttek nem voltak emberevők, inkább egy szerencsétlen 
félreértésnek kell tulajdonítani a bátor kapitány tragikus halálát. 
Van azután még négy kisebb sziget, ezek között a legnevezetesebb 
Molokai,ahová 
a társadalom 
száműzöttjei t, 

a szerencsétlen 
bélpoklosokat 

gyűjtötte össze 
egy önfeláldozó 
belga szerzetes, 
P.Deveuster Da
ra ián, utódjai 
ma is folytatják 
müvét. Még to
vább nyugatra 
van egynehány 
kisebb sziget, 
ezeket is a Ha
waii csoport
hoz szokás szá
mítani ; a legis-
meretesebb kö
zülük Midway, 
neve szerint az 
«útközépi» szi
get, körülbelül 
fele úton Amerika és Ázsia között, rajta pihen meg a Fülöp-szigetek
ről jövő tengeralatti kábel. 

Augusztus 8-án délben futott be a «Coptic» abba a széles csa
tornába, a mi Molokai és Oahu szigete között van; Oahu nem a 
legnagyobb sziget, de ezen van az egész csoport fővárosa, Honolulu. 
A távolból a bélpoklosok szigetének partjai látszottak, jobbról pedig 
Oahu meredeken letört lávaszikláin tajtékzott a hullámtorlás. Pom
pás, jellemző gyűrődések, -merész átvetődések, letört kúpok mutatják 

Parkrészlet Honoluluból. 
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világosan ma is, hogyan jött elő a tengerből ez a sziget; a tenger 
máig sem bocsájtotta meg neki a merényletet és dühös ostrommal 
rohanja meg újra és újra a lávasziklát, hogy fehér tajtékká szakad
jon szét azon. 

Honolulu, a főváros, a forró égövben, a Ráktérítő alatt, az északi 
szélesség 21-ik foka és a Greenwichtől számított nyugati hosszúság 
1570 50/-e alatt fekszik, tehát a mikor ezen a szigeten az,, ötödik világ
rész földjére léptünk, épen ellenlábasaivá lettünk édes hazánknak és 
az otthonhagyottaknak. A mi nem kevesebbet jelent, mint hogy a 
mikor jómagam ennek a napnak, augusztus 8-ának estéjén 7 órakor 
a honolului kormányzói palota kertjének pálmái alatt sétáltam, ugyan
akkor otthon valamelyik derék koránkelő diákom épen a városligetbe 
mehetett ki friss reggeli levegőt színi. Csakhogy ő neki akkor már 
másnap volt, augusztus 9. reggeli 7 órája; és abban a furcsa pozitu-
rában voltunk, hogy a lábainkkal egymás felé fordulva tapostuk ezt 
a sárgolyóbist. Fotografálni való jelenet! Csakhogy a fotográfusnak 
valahol a Marson kellett volna hozzá fölállnia a gépével. 

A derék honoluluiak már hozzá vannak szokva, hogy az ő szép 
kis exotikus városuk olyan pihenő állomásféle az utasoknak, a kik 
a nagy víz egyik partjáról a másikra igyekeznek. Teszem mint Zágráb 
a budapest-fiumei utasnak. Kiszáll a kocsiból, egyet nyújtózik, ki
egyengeti a meggémberedett tagjait, egyet sétál, megiszik egy pohár 
sört, megír egy-két képeskártyát, a pályaház előtti térről egy kissé 
belekukkan a városba, azután: ((Tessék beszállni!» — és robog tovább 
Fiume meg Olaszország felé. Ha azután valaha társaságban szóba 
kerül, hogy volt-e Horvátországban, nyugodt lélekkel rámondja, hogy 
igen, mert csakugyan sétált félóráig a zágrábi pályaudvar körül. 
Hogy tovább is ott maradjon, az, gondolom, ezer ember közül egy
nek ha jut eszébe. Ilyenformán jár a kedves kis Honolulu is Ame
rika és Japán között. Már meg van szokva, hogy ő olyan «nvujtóz-
kodó állomás)), a melynek igazán megörülnek és a melyet őszintén 
megbecsülnek az emberek a hatnapos tengeri út után; úgyis azzal 
biztat a csónakmester, a kivel összeismerkedtem, hogy ez volt idáig 
a szebbik része az útnak, majd a japán partok körül, ott kezdődik a 
táncz! Hát akkor kétszeresen, tízszeresen üdvözlégy szép kis filigrán 
Honolulu, kedves kicsiny oczeáni <cspot», a nagy kék víz közepébe 
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pottyantott érdekes csodabogár, a meíyre mindenki okvetlenül ki
száll, a melyet mindenki megnéz, hanem itt maradni? Azt hiszem, 
arra kevés ember szánja rá magát. Sámuel L. Clemens, másképen 
Mark Twain, a híres amerikai humorista lelkesedett annyira ezért a 
helyért, hogy a dolga miatt is, de meg saját jószántából is húsz teljes 
esztendőt töltött ebben a kis robinsoni paradicsomban; hanem ilyen 
százezer között akad egy, a többi megelégszik húsz esztendő helyett 
a programmszerinti húsz órával, azután robog tovább. 

De ez az egy nap igazán megéri a pénzt, azt a néhány nagy 
ezüst dollárt, a mit a kedves, mosolygó hawaii-iak zsebében hagy az 
utas. Vagy nem dicsőség-e, hogy elmondhatja: Voltam Ausztrália 
földjén ? Igaz, hogy a legszélső szigetcsoportjainak egyikén, de hiába, 
mégis csak ausztráliai — oczeániai — ez a föld. Hogy sétáltam egy 
kialudt vulkánon úgy, hogy lábbal voltam fordulva az otthoniak 
felé és fényes dél volt nekem, a mikor azoknak éjfél? Hogy vettem 
ananászt annyi pénzért, a mennyiért nálunk ilyenkor a tököt adják 
és beszéltem egy érdekes, kihaló népfaj utolsó embereivel, a kiknek 
emlékét száz év múlva már csak a múzeum őrzi? 

— És hogyan beszélt velük? — kérdezte valaki, a kinek képes
kártyát küldtem innen kedves, mosolygó, csokoládészinű kanak-ok 
képével. 

— Magyarul — feleltem én, a történelmi igazsághoz híven. 
A kérdező méltatlankodva nézett reám, mintha azt mondta volna: 

Hiszen ismerem én is a franczia közmondást: «A ki messziről jön, 
annak van joga lódítani» — hanem ekkora lódítás, az már mégis 
gorombaság. 

Pedig való igaz és most is föntartom, hogy azzal a becsületes, 
csokoládé szinű embertársammal, a kivel elsőnek álltam össze Oahu 
földjén, hogy megvegyem a gyümölcsét, magyarul beszéltem. Persze 
előbb megpróbáltam más nyelvet, a nemzetközi érintkezés nagy 
nyelvét, az angolt. Hanem erre ő csak széles mosolyra nyitotta a 
száját és fehér fogait mutogatva, valami zengzetes idiómán felelt, a 
miből annyit vehettem ki, hogy úgy tíz-tizenkét szótagból állhatnak 
a szavak. 

— Ha te úgy, én is úgy — gondoltam és én meg magyarul 
feleltem neki, azután vagy öt perczig magyar-kanak nyelven folyt a 
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vásár. Hogy megértett-e, abban nem vagyok tökéletesen bizonyos; 
az ujjainknak is jutott némi szerep a magyarázgatásban, hanem a 
tény az, hogy közmegelégedésre eljutottunk a kivánt eredményhez. 
És ígv nyugodtan mondhattam, hogy ezen messzi embertársammal 
igenis magyarul beszéltem. 

A kanakökról szólva, érdemes egyet-mást elmondani erről a 
kihalófélben levő érdekes népről. Hogy mikor és milyen körülmé-

Virágárus kanakok. 

nyék között került erre a messzi szigetre, arról nem szólnak a nép 
hagyományai, hanem az bizonyos, hogy már a régi emlékei is elég 
magas műveltségről tanúskodnak. Értett a számtanhoz és 365 nappal 
számította az esztendejét. Kitűnő hajós volt és egyensúlyozó rudak
kal ellátott fatörzs canoe-jában el merészkedett menni a 3900 kilo
méternyire fekvő Samoa-szigetekre is; a csillagok állása volt az 
egyetlen vezetője útjában. Főnökök alatt .állott és nem volt ember
evő; boldogan élhetett faházaiban, mert a termékeny talaj hamar és 
kevés munkával meghozta azt, a mire szüksége volt; Főeledele volt 
az a lepény, a melyet a taro-nak, egy lilio ^növénynek gyökerei-
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bői készített, azután még halat fogott hozzá és azt a napon szárí
totta meg. Tájfun, malária, vulkánkitörés, ragadozó állatok, mérges 
hüllők és növények ismeretlenek voltak ezeken a szigeteken és a 
vagy 400.000 főből álló, szépnövésű emberfaj boldogan éldegélt 
ebben a kis paradicsomban. Az első európaiak akkor kerültek a 
szigetre, mikor 
a tizenhatodik 
század végén az 
Oczeán déli ré
szén szétvert a 
vihar egy spa
nyol flottát, a 
mely Dél-Ame
rikából igyeke
zett a Fülöp szi
getekre; á;régi 
hawaii-i nép
énekek isemlé- . 
kéznek a partra 
vetődő hajó
roncsról és azon 
egynéhány .me
nekültről. Ezek 
voltak az első 
fehérek, a kik 
a szigetre ve
tődtek; ott ma
radtak és elve
gyültek a SZÍ- A <íCsendes-Tenger Napoleonja». 
getlakók között. A spanyolok tudtak ezeknek a szigeteknek a léte
zéséről,': de a régi térképek vagy tíz fokkal odább keletre teszik 
azokat. Cook kapitány volt az, a ki voltaképen megismertette a 
szigeteket a világgal a tizennyolczadik század végén. Kevéssel ezen 
idő után nagy átalakuláson ment át a szigetvilág. A csoport leg
nagyobb szigetének, Hawaii-nak főnökei közül egyiknek, Kameha-
meha-ndk sikerült úrrá lenni az egész sziget fölött és akkor neki-
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készült, hogy megalapítsa uralmát az egész szigetcsoporton. Négy 
évig készülődött és 1795 tavaszán megtámadta tervének legnagyobb 
akadályát, Oahu királyát Itt, Honolulutól nem messze volt az 
ütközet és a hódító — a kit az európaiak a <cCsendes-Tenger 
Napóleonja)) névvel tiszteltek meg — nekiszorította az oahu-i sere
get a ((Nuuanu Pali» meredek szakadéknak. Ezer ember törte magát 
össze halálos esésben itt, a város mögötti meredek sziklákon és a 
miniatűr Napóleon trónjának uralma meg volt alapítva — kerek 
száz esztendőre. Kamehameha és az ő családjából való utódai alatt 
a királyság szépen fejlődött; 1820-ban a szigetre engedték jönni az 
első misszionáriust, a nép megismerkedett a keresztény vallással, 
földbirtokhoz és politikai jogokhoz jutott, hanem egyúttal a szigetre 
lépett a benszülött fajnak két hatalmas vetélytársa, a fehér és a másik, 
a melyik talán még veszedelmesebb, a sárga. A sötétbarna ember 
nem bir megállani ezzel a két színnel szemben; a hol csak össze
kerül velük, mindenütt ő marad a vesztes. A fehér elviszi az orszá
gát, a sárga pedig — a távol Kelet szemitája, a kinai és japán — 
elkaparja előle az ennivalót. Ma, száz év múlva, a hódító Kameha
meha és a régi kanak birodalom dicsőségét csak egy szobor hirdeti 
Honolulu egyik terén; a barnabőrű Napóleon utolsó trónutódjának 
szép palotájában az amerikai kormányzó lakik, maga az utolsó 
királyné, Liliuokalani az Egyesült-Államok penzióján él. 1898 óta 
birtoka, 1899 óta pedig territóriuma az Egyesült-Államoknak a Hawaii
csoport, már be is jelentette igényét, hogy idővel állam akar lenni; 
ha a többiek megszavazzák neki, ez lesz a negyvenkilenczedik csillag. 
A nyugalmazott királyné — mit tehessen szegény — beletörődött e 
világi dolgok forgandóságába olyannyira, hogy nemrég a nyugdíjá
nak a fölemelését kérte a kongresszustól; meg is kapta. A kedves, 
naiv, gyermekes kanakok pedig — immár kereszténységre térten — 
félig európai ruhában, de az asszonya most is virágfüzérrel a nyaká
ban, szerényen, csöndesen járnak az aszfaltos utczákon. Szívesek, 
szeretettem éltóak, bandával búcsúztatnak el minden induló nagy 
hajót, virágot és gyümölcsöt árulnak az idegennek és — kihalnak. 
Hiába, az olajbarna ember nem birja a versenyt a másik két hatal
mas fajjal; az amerikai most már szívesen megmentené, mert sokkal 
jobb neki a szelid, szerény őslakó, mint a beözönlő sárga, de már 
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későn van. Ha egy faj elindult a pusztulás útján, nem menti meg 
többé semmi; példa rá az indián, a kanak. Az indián komoran és 
büszkén, a kanak pedig virágfüzérrel és mosolyogva megy a sírjába. 
Száz év múlva egyikükből sem marad semmi. 

*** 
Az oczeániai sziget az ő vulkánaival, kókuszpálmáivai, czukornád 

ültetvényeivel és kihaló népével szürkés foltnak tűnt el a messzeség
ben. Azzal a jó reménységgel búcsúztam tőle, hogy valamikor meg
látom még a maga egé
szében azt a sajátságos, 
érdekes világrészt, a mi
nek első őrszeméül van 
ideállítva ez a csoport 
az Oczeán közepébe. 

A nagy Pacific még 
mindig méltó volt ne
véhez, nem szántotta 
még hullám az olajo
san ringó nagy víz hátát 
és a hosszú, karcsú Cop-
t ic gyo r san s i k l o t t to 
v á b b a vízen. A k a b i n Liliuokalani királynő volt palotája, most amerikai kor-
fala tüzelt a nap mele- mányzói palota. 
gétől, de azért szorgalmasan tanultuk japán útikönyveinket, a födél-
zetközre pedig kitelepedtek a kínaiak és rendületlen kitartással ját
szottak, kártyáztak az egész napon át. Itt élesen meglátszott a 
különbség a két néplélek között: a kinai egész nap evett, pletykázott, 
lármázott, meg ütötte a kártyát; a japánok pedig — kiknek száma 
Honoluluban megszaporodott vagy százzal —• könyveket, újságokat 
vettek elő és elvonulva olvasgattak, vagy csöndben, komolyan beszél
gettek és legföljebb nézőknek álltak oda, nézni és sajnálni a kinait, 
a ki kimegy a hazájából pénzt szerezni, dolgozik, mint egy állat és 
mikor hazajön, a hajón kitör belőle a nemzeti szenvedélye, a játék, 
és elég tekintélyes összegekbe játszva, koczkára teszi, a mit keresett. 
Ha azután elveszíti a szerzeményét, akkor nincs, a mi a pogány lelkét 
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többé ehhez a világhoz kösse és megtörténik, hogy a teljesen ki
fosztott játékos beleveti magát a tengerbe. Egy esetről hallottam, 
mikor egy ilyen desperado átvetette magát a korláton; nagy futkosás 
támadt a hajón, de már későn lett volna megmenteni őt. A kapitány 
pedig hidegvérrel mondta: 

— Az az ember Hong-Kongig váltotta a jegyét, de ha előbb 
akar kiszállni, az ő dolga. 

Semmiképen sem nevezhetők illatnak azok a léghullámok, a 
melyek akkor jönnek a kabinok felé, mikor a hajó vége felől jön a 
szél. Vagy négy napig ez volt a szél iránya és magával hozta a 
fedélköz kinai bűzét; valami hihetetlen, orrcsavaró, keserves, dohos 
bűz! Nincs a világon parfüm, a mi elnyomja ezt; gondolom, még 
életemben nem adtam pénzt illatszerre, hanem most Honoluluban 
meg kellett tennem azt, tisztán a kínaiak miatt. Nem ért semmit; ha 
egyszer az ő fészkük felől jött a szél, akkor ellenállhatatlanul tódult, 
áramlott be a kinai szag minden nyilason. Próbáltuk ellensúlyozni 
mindenféleképen; valóságos illatbarrikádokat építettünk a kabinban — 
a honolului parfümön kívül ott volt egynéhány nagy, érett ananász, 
egy egész banán faág, tele illatos, érett banánával, görnyedtem alatta, 
mikor a hajóra hoztam, a kis helyen gomolygott az erős amerikai 
dohány füstje: mindhiába! A kinai bűz, mint a győzelmes sárga 
halál, keresztülgázolt mindenen, legyűrte minden egyébnek a szagát 
és ott maradt ő egyedül a téren, vigyorogva kínozni az áldozat 
szaglóidegeit Nem volt más hátra, meg kellett szökni előle, ki a 
födélzetre. 

A konyhánk, a pinczérünk is kinai volt, de ez nem baj; a 
czopfos pinczér igen szolgálatkész és a kinai szakács jól főz, leg
alább angol fölfogás szerint. Hogy ;az angol konyha általában Ízet
len, arról ő nem tehet. Egyszer adott polypot; most már csakugyan 
nekivágtam megpróbálni, hogyan kerül ki ez a nyúlós csúnya féreg 
a kinai szakács fazékjából? Nos, azt hiszem, a legtalálóbban a főtt 
radirgummihoz lehet hasonlítani az ízét. 

A hajón levő személyzet: matrózok, pinczérek általában kínaiak. 
De ezek tiszták, angol fegyelem alatt állnak és nem is voltak rossz 
látvány, a mikor .vasárnap délutánonkint zsinóros fehér kabátban, 
bő, szines bugyogóban,: hosszán leeresztett díszes czopffal ödaálltak 
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szemlére a kapitány elé. Egyhez hozzá kellett szokni: a sajátságos 
angol beszédjükhöz, a minek a neve: Pidjin-English. Valami furcsa, 
elcsavart angol nyelv ez, a melyben először is minden «r» betű 
helyett «b áll (a kinai nem tudja kimondani a «r»-t), másodszor, 
legnagyobbrészt hiányzanak belőle az igék. Négy angol igét fogad el az 
ilyen pidjin-englisht beszélő kinai, a do, go, give és get-et (tenni, menni, 
adni, kapni); főleg ezt az utolsót szereti imperfectumba csapni: got és 
azután ezzel fejez ki mindent, a mit csak lehet. Különben a közönséges 
japán sem beszél sok
kal szebben; ime egy 
példa reá, egy japán 
szolga szentencziája 
európai ura előtt a jó 
és rossz szolgáról: 

— Good servant, 
always servant, much 
to do; bad servant, 
thief, much money, 
holiday! 

Szószerint for
dítva : Jó szolga, min
dig szolga, sok tenni
való ; rossz szolga, 
tolvaj, sok pénz, va-
kác7ÍÓ I Hazatérő kinai munkások. 

A mi érthető nyelven azt akarja jelenteni, hogy a jó szolga 
mindig kap helyet, de sokat is kell dolgoznia; a rossz szolga ellen
ben' lop és sok pénze van, de azután elcsapják és hely nélkül 
marad. 

Hát bizony néha alapos gondolkozási gimnasztikába került ki
sütni, hogy Kon-fu-cse jámbor hive voltaképen mit akar a ccfehér 
ördög»-gel megértetni? 

Csau, csau! Hangzott augusztus 12-ikén, szombaton délben a 
czopfos kellnernek ebédhez hivó szava és az asztalnál régen várt, 
de azért így is szenzácziós újdonságot tudtunk meg. Hogy a kapi
tány tudtul adja mindeneknek, a kiket illet, hogy holnap nem, mint 

Sebők dr. : Öt világrészen keresztül. 20 
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csöndes polgári okoskodással gondolni lehetne, augusztus 13-ika, 
vasárnap, hanem augusztus 14-ike, hétfő lesz. 

Hát az bizonyos, hogy a kapitány nagy úr a hajón. Ezen az 
angol lobogó alatt úszó kis darab földön ő az úr; az ő parancsai
nak tartozik engedelmeskedni minden s azok ellen nincs apelláta; 
sőt, míg a hajó künn van a nyilt tengeren, szükség esetén ő Ítélke
zik is VII. Edvárd ő felségének, minden brittek királyának a nevé
ben. De hogy egy napot elparancsoljon a helyéből? Ez már mégis 
csak túlságos hatalom! 

Pedig úgy van. Minden hajó, a mely nyugati irányban menve 
szeli át a Csendes Oczeánt, megteszi ezt az ugrást és minden ilyen 
hajó kapitánya a kritikus helyre érve, ezen módon reparálja meg a 
kalendáriumot. Viszont ha majd visszafelé jön a hajó, akkor ugyan
ezen a helyen azt fogja hirdetni a kapitány, hogy a mai nap negyven-
nyolcz órából áll, azaz mégegyszer veendő és a ki szombaton este 
feküdt le, az szombat reggelre ébred megint. 

A dolog magyarázata egyszerű. A Földnek különböző pontjain 
más és más időben delel a nap és nekünk az időszámításunkban 
ahhoz kell alkalmazkodnunk. Minél tovább megyünk keletről nyugat 
felé, azaz a Földnek tengelye körüli forgásával ellenkező irányban, 
annál hátrább esik ez a delelés és ha mi a saját kiindulási időnket 
vinnők oda, elejébe vágnánk az ottani tényleges időnek. így, ha egy 
utas Londonból indul New-Yorkba és útközben nem igazítja az 
óráját, reggel hét órakor érkezve a new-yorki kikötőbe, az ő zseb
órája pont déli tizenkettőt fog mutatni. Ezért bődül el minden délben 
az Oczeánon áthaladó hajó gőzsípja, hogy mindenki tudja a sextanssal 
meghatározott pontos delet és a szerint igazíthassa óráját. Nyugat felé 
haladva, persze folyton hátra kell igazítani a mutatót; ha valaki ezt 
nem teszi meg, azt nyeri vele, hogy azt az időt fogja mutatni az órája, 
a mi otthon van, nem pedig azon helyét, a hol épen tartózkodik. Az 
óramutatónak ez a hátráltatása, nyugat felé haladva, egyre tart és 
egyre nagyobb lesz a különbség az otthoni időhöz képest; a new-
yorki idő, mely a 75-ik délkör idejét mutatja, hat órával van hátrább 
a budapesti időnél, ellenben a san-franciscói helyi idő kilencz és fél 
órával van hátrább a budapesti helyi időhöz képest. Honoluluban 
már majdnem teljes 12 órával voltunk a budapestiek mögött, de ez 
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a hátrálás végre is nem tarthat így örökké, mert akkor az következ
nék belőle, hogy hazaérve Budapestre, ugyanazon órában köszönte-
nénk ugyan be a szép magyar fővárosba, a mely ott tényleg van, 
hanem egy teljes nappal hátrább járva az időszámításban és vasárnapot 
mondanánk, holott ott már hétfő volna. 

— Hohó! — kiáltja valamelyik diák. — Ezt már olvastam! Hiszen 
ez a Fogg Fileas regénye: «Utazás a Föld körül 80 nap alatt» — 
írta Verne Gyula. 

— Igen, igen, a Fogg Fileasé — felelhetem neki — az, a mit 
unalmas algebraórákon szokás olvasni a pad alatt. Csakhogy épen 
a fordítottja annak. Mert jeles és már többször említett globetrotter 
kollégám, a hidegvérű angol nyugatról keletre, a Föld forgásával együtt 
utazta körül a glóbust és így egy napot nyert; egy nappal többet élt, 
mint az otthonlevők és előbbre volt egy nappal a saját számítása 
szerint, mint a londoniak. így történhetett meg, hogy annyi kalamitás 
után és bár a végén még le is fogták, mégis idejekorán érkezett meg 
a londoni klubba, egy másodperczczel a kitűzött idő előtt. Persze, 
Jules Verne fényes fantáziája kell hozzá, elhitetni az olvasóval, hogy 
a világjáró angol elfelejtette számítani azt a megismételt napot Mi 
velünk, mint mondom, épen az ellenkező történt volna meg. A sza
badságom ki volt mérve; november 25-ikére jeleztem, hogy meg
érkezem és tényleg ezen a napon délelőtt fél tízkor, egyenesen a 
vasútról jövet, hűségesen be is állítottam az iskolába. Mekkorát 
néztem volna, ha azzal fogadnak, hogy: 

— Bizony elkésett az úr! 25-ikét mondott, holott ma már 26-ika 
van. Vájjon hol ütötte agyon azt a napot? 

És ugyancsak bizonyíthattam volna, hogy nem én vagyok hibás 
a dologban, hanem a vén Föld, a melynek az a rossz szokása van, 
hogy nem maradhat veszteg, hanem egyre forog. Hogy tehát ez a 
kalamitás ne következzék be, arról gondoskodott a «Coptic» derék 
kapitánya jókor, még odakünn a Csendes Oczeánon, a mikor szombat 
este kommandánsi teljhatalmával elrendelte, hogy: Holnap pedig 
hétfő, azaz augusztus 14-ike lészen és mindenki a szerint igazodjék, 
így helyreütjük azt a különbséget, a mivel a folytonos hátrálással a 
Greenwichtől keletre eső országoktól eltérünk és szárazföldet érve, 
csakugyan abba a dátumba köszöntünk be, a mi ott tényleg van. 

20* 
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1905 augusztus 13-ika kiesett az életünkből, minden jogaival és 
kötelezettségeivel; erről a napról nem kell beszámolni. (In parenthesi 
sit dictum: nem kár érte, épen Dominica de ea lett volna és nem 
haragudtam .a kalendáriumcsináló kapitányra.) 

Történik pedig ez az aktus elméletileg a 180-ik szélességi fok
nál, a prakszisban azonban ott, a hol elérjük a ((nemzetközi dátum
határát, a mi az Oczeánnak ezen a helyén a 172-ik keleti hosszú
sági fokon van. 

Ezzel azután véglegesen elhagytuk a Nyugatot és átléptünk a 
bűvös, mesés Keletre, annak is a legszélére, a fölkelő Nap hazájába! 



I 

A F E L K E L Ő N A P O R S Z Á G Á B A N . 

BMlPpLo napnak chrysanthemummal és lótuszvirággal ékes hazája, 
Fiúfej! gy^ z e lm e s Nippon, de szörnyen csúnyán fogadtál bennünket I 
fflSSS A helyett, hogy kitártad volna karjaid, hogy ringó hullám 
hátán, virágillatos szellőtől hajtva segítsd zöld partjaidra a messzi 
Nyugat fiát, a csodálatodra jött vándort, harsogó hullámot, zúgó 
tájfunt és ellenséges áramot küldtél elejbe, aknákkal rekesztetted el 
öblöd bejáratát, hogy visszafordítsd őt, ha lehet De a Nyugat vándora 
makacs volt, mint te magad! Nem hiába ázsiai vér az is; szomszédos 
volt a bölcsőnk egykor; nyugatnak szakadt az egyik, keletnek a másik, 
de egy közös jó tulajdonságunk megmaradt: hogy a mit a fejünkbe 
veszünk, azt ki nem veri onnan senki és semmi. Sem ember, sem elem. 
Megfontoljuk, megrágjuk soká, de ha egyszer megvan, akkor nem 
állunk el tőle. Vagy beleveszekszünk, vagy megcsináljuk, de engedni 
belőle, olyan nincs. így hát hiába volt a kétnapos vihar, hiába a Kuro-
Sivo, a tengeri fekete folyam; átküzdöttük magunkat mind a kettőn 
és mégis csak ott álltunk Yokohama kikötője előtt. 

A tájfun természetének leírásával egyelőre nem mulattatom az 
olvasót. Majd rákerül a sor ott, a hol a hazája van, a délkinai 
tengeren. Ott keletkezik és spirális vonalban kanyarogva, robog ki 
néha a Csendes-Oczeánra, máskor meg ide tör a japán partokra. Ez 
az utóbbi irányban jött és így megkaptuk a végét. Ez a vége is untig 
elég volt ahhoz, hogy két napra óriási szürke hullámhegyekké 
szántsa a tengert, a melyek hátukra kapták a hajót és őrült bukdá
csolásban dobálták föl-alá. A hatezer tonnás, hegyesorrú gőzös teljes 
gőzerővel, sikítva, szuszogva dolgozott a vízhegyek ellen; így sem 
birt megtenni többet n o kilométernél a rendes napi 630 helyett. 
Gyakran oldalról is végig csapott egy-egy hullámhegy a hajón; 
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ilyenkor perczekig vízben állott az egész födélzet és födélzeti kabi
nunk ajtajának küszöbén zuhogva ömlött be a víz. Kiöntött, mint a 
patkányokat. Az előhívott matrózok kilapátolták a vizet és beszö
gezték a kifelé való ajtót, de nem használt semmit; újra és újra be
tódult a víz. A podgyászt, hogy megmentsük, föl kellett rakni az 
ágyakra, magunk pedig a födélzetén kapaszkodva töltöttük az éjsza
kát. Micsoda irigykedés az, ilyenkor az otthoniakra gondolni, a kik 
bátorságos, szilárd, nem mozgó földön töltik ezt a napot; talán épen 

Japán bemutatkozása a Csendes Oczeán felől. Háttérben a szigetország leg
magasabb hegye, Fuji-yama, egy kialudt tűzhányó. 

most gondolnak reánk és mondják: De jó dolguk van! Az ám; 
cserélnénk csak egy rövidke órát itt a megmozdult vízi pokol fölött! 
Legrosszabb dolguk mindenesetre a kínaiaknak volt, a kik le voltak 
zárva a raktáraikba; erősen lelakatolva minden ajtó, befödve minden 
ablak. Lehet képzelni, micsoda élet volt odalenn! Egyet-mást elárult 
belőle a kórusban való kínos nyögés, a mi szakadozva tört föl a 
szelelőlyukakon. 

Mikor a tájfun végre elült, vagy mi kijöttünk a köréből, akkor 
még a Kuro-Sivo, a fekete folyam tengeráramával kellett megküzde-
nünk, a mi itt áramlik a japán partok mellett, a mi utunkkal épen 
ellentétes irányban. Végre átdolgoztuk magunkat ezen is és Szent 
István királyunk napjának estéjén a partokhoz közel, a tokiói öböl 
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előtt álltunk. Belemenni nem mert a kapitányunk; egy jó oka volt 
reá, hanem az az egy ok fölért ezerrel. Még nem volt meg a béke 
és az öböl még tele volt aknákkal az esetleges orosz behatolás ellen. 
Ha az éjszakában rá találunk menni egyre, a «Petropavlovszk» dicső 
sorsára jutunk: fölrepülünk a magasba, hogy azután apró darabok
ban szállingózzunk onnan alá. így hát künn a nyilt tengeren töltöttük 
az éjszakát. Még így sem volt egészen veszélytelen ezidőszerint Japán 
körül a hajók útja, mert a sok uszóakna között még mindig volt 
egynehány, a mely nem robbant föl és a vihar elverte messzi vidékre; 
több kereskedelmi gőzös pusztult el ebben az időben általuk. 

Reggelre köd feküdt a tengerre és csak lassan, óvatosan folytat
hattuk az utat. Végre fölszakadt a sűrű pára és kiváltak belőle Japán
nak czikk-czakkos, szaggatott partjai; a másik oldalon, a tenger felől 
lassan emelkedett föl a foszladozó ködből az ország szimbóluma, a 
fölkelő nap. Délre benn jártunk az öbölben, akkor egyszerre meg
állt a hajó; jelzéseket váltott és Yokosuka mellől, hol hadihajók 
horgonyoztak, elénk jött egy kis őrhajó, kalauznak a veszedelmes 
utón át Az tudta, hogy hol vannak lefektetve az aknák, mi csak 
sejthettük a folytonos kanyargásból, a melylyel követnünk kellett 
annak minden mozdulatát. No az bizonyos, hogy ide nem jó lett 
volna bejönni éjjel, vezető nélkül; de még az az orosz flotta is meg
járta volna, a melyik esetleg Tokió bombázására indul. Még folytak 
a béketárgyalások és azért még hadi állapotban volt minden; a parti 
ütegekből nagy ágyúcsövek meredtek reánk. Végre átértünk a vesze
delmes zónán és elhagyott a kalauz; helyette békésebb jármüvek 
kezdtek gyülekezni a hajó körül. Japán dzsunkák és kis gőzbárkák, 
a melyeket a yokohamai szállodák küldtek ki utasokat fogni; a hogy 
megállt a hajó és lebocsájtotta a lépcsőt, fölmásztak az apró sárga 
emberkék és mindegyik iparkodott szert tenni legalább egy-két 
kliensre. Mi a Club-Hoteléi lettünk, de mielőtt elhagytuk volna a 
«Coptic»-ot, kénytelen-kelletlen még látnunk kellett, mi történik az 
olyan utassal, a ki jegy nélkül kapaszkodik föl a hajóra? 

Vagy három hete indult el ugyaninnen az óriási, 18.000 tonnás 
<cMongolia» hajó San Franciscóba; akkor két japánnak sikerült vala
hogyan jegy nélkül feljutnia az induló hajóra. Ha útközben föl
fedezik az ilyen vizi ccdzsompoló» ingyen utast, azt teszik vele, hogy 
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odaállítják a kazánokhoz fűteni, hogy legalább ilyen módon ledol
goztassák vele a jegy árát Ám ezeknek nem tetszett a fűtés és nem 
akartak kötélnek állni, sőt egyikük —valósággal-e vagy szimulálva — 
őrjöngeni kezdett és széndarabokkal hajigálta a többi fűtőt. Erre a 
<(Mongolia», mely Honolulu kikötőjében néhány óráig mellettünk 
állt, átadta őket a «Coptic»-nak s ez az őrjöngőt, egy üres kajütbe, 
a másikat pedig egy alsó rekeszbe zárva, mindkettőt visszahozta Yoko
hamába. Most hozták őket elő, az épeszűt nem a leggyöngédebb 

Japán dzsunka. 

hátbabiztatások között, hogy átadják a japán hatóságoknak. Látni
való, hogy a tengeren nehezebben megy a dzsompolás, mint a száraz
földön. 

Ez volt az utolsó jelenet a «Coptic»-on, azután leszálltunk a 
kis, benzinmotoros bárkába és elhagytuk a hajót. Nem volt okunk 
érzékenyen búcsúzni tőle, csúnya emléket hagyott a kinai szagával 
meg a tájfunjával. A kis bárka fütyülve, sikítva futott a kikötő 
vizén át a parthoz; egy ugrás, és ősanyánk, Ázsia földjén voltunk. 

Senki sem fogja rossz néven venni az utastól, ha harmadfél
hetes tengeri út után egy jóravaló győzelmi tort enged meg magá
nak, a mi kezdődik pilseni sörrel és végződik zárai maraschinóval, 
mert mindkét jóravaló osztrák terméket meg lehet itt kapni, persze 
nem olcsón. A mi közbeesett, az ételek, az is mind európai volt, 
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már mint hogy angol módra főzve, hanem a keret, az kedves, exo-
tikus, japán. Nesztelenül járó, udvarias, gondolatellesö japán volt 
a pinczér; japán kertek termékei, filigrán, törpe kis növénykék álltak 
zománczos vázában az asztalon és mindenekfölött jellemző japáni 
volt a ragyogó tisztaság, a mi a partraszállás perczétől kezdve körül
veszi az érkezőt és kiséri, míg el nem hagyja az országot, hogy 
átmenjen annak épen az ellenkezőjét látni Kinában. Különben ez az 
egész Yokohama inkább európai város, japán keretben; kőpaloták 
vannak benne európai módra, csak a japán városrész áll faházakból. 
Aránylag sok benne az 
európai lakos, hanem 
a közlekedési módja, 
az hamisítatlan japán. 
Itt láthatni először a 
hires d^sinriksá-t, az 
emberfogatú kétkerekű 
kocsit, a mi innen 
kezdve azután kiséri 
az utast, messze el, 
egészen Ceylon szige
téig. Nem valami em
berséges módja ugyan 
a helyváltoztatásnak, z em er ogat" 
hogy valaki embertársával húzassa magát, de a japán városokban ez 
a rendes, sőt igen gyakran egyetlen módja a közlekedésnek és nagy 
városokban ezer és ezer ember él ebből. A kocsit húzó ember, a rik-
samen, rendesen erőstüdeju legény bámulatosan kifejlett lábizmokkal, 
a ki -egy yen-tit (két és fél korona) meg egy kis ebédért egy álló napig 
elszalad az utasával. Különben igen örül, ha Englishmant foghat — 
minden idegen angolnak számít — mert az jobban űzet, mint a 
sárga polgártárs. 

Ilyen dzsinriksára, vagy röviden riksára szálltunk föl mi is, hogy 
első kőrútunkat megtegyük Japán földjén; úgy álltak ott hosszú 
sorban a szálloda előtt, mint nálunk a bérkocsik. Az ember kezdet
ben majd lefordul a nevetéstől, annyira komikus a látvány, mikor 
alighogy fölszállt, a riksahúzó kuli megkapja a rudat és se szó, se 
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beszéd, ügetni kezd vele. 
Jóformán nem látni egye
bet az emberből, mint a 
nagy szalmakalapját, meg 
a hatalmas talpait, a mint 
gyors ütemben egymás
után emelgeti azokat. 
Másnap már közönséges 
a látvány. 

— Tenshudo! (Katho-
likus templom) volt a 
jelszó és az ekvipázs ha
mar begördült a misszió
ház udvarára. A párisi 
Séminaire des Missions 
Étrangéres papjai látják 
el a missziót és annak a 
főnökéhez, P. Pettierhez 
volt ajánlólevelünk. (Az 

A yokohamai misszió temploma ilyen természetű papiro

sokból tanácsos egy egész gyűjteményt hozni, ha ilyen messzire eljön 
valaki; nélkülük meg sem tudna mozdulni az ember.) A kedves, mozgé
kony öreg igazi bretagnei szivességgel fogadott, mihelyt megtudta, hogy 
S^eghyEmő dr. cziszterczita tanárnak honfitársai és ismerősei vagyunk. 
Szeghy dr. három évig volt nevelő Ambró Béla tokiói követünk kis 
fia mellett és mindenütt a legélénkebb rokonszenvet hagyta hátra 
maga és nemzete iránt, úgy, hogy a misszionáriusoknál elegendő ajánló
levél volt, hogy mi is az ő honfitársai, magyarok vagyunk. A derék 
P. Pettier is kész örömmel adott meg minden fölvilágosítást, a mire 
szükségünk volt és ezek birtokában másnap már nekivághattunk 
Yokohama és környéke bekalandozásának. Három napig tartott ez 
s csak ezután mentünk be a fővárosba, Tokióba. Erről a három nap
ról számol be röviden, de annál közvetlenebb impressziók alapján 
az a levél, a mely augusztus 23-ról 24-re forduló éjjel Íródva, egy 
idegen nagyhatalom* külügyminisztériumának szánt diplomácziai 

* Tehát nem Ausztria-Magyarország. 
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csomagban ment el, meglehetősen kerülő úton Budapestre. Hogy 
miért ezen a kerülő úton, arról majd később. íme a levél: 

((Szegény kis szőke Alexej Yankovski! Ugyan mit vétettél te 
életedben a hatalmas japán nemzetnek, mit a dicsőséggel koszorú
zott mikádónak, hogy elrabolták tőled azt, a mi egy diáknak az élete 
után a legkedvesebb ezen a világon: a vakácziódat? Szorgalmasan 
tanultad a számtant, a földrajzot — az egészet, Japánországét is — 
az egész esztendőn át, a neved ott van a kollégium előcsarnokában 
a kitüntetettek tábláján és mégis, mégis... mikor elérkezett a búcsú
zás napja és az a sok nyelvű, sok szinű és nemzetiségű diáksereg, 
mint a kinyitott madárkalitka, szanaszét röppent mindenfelé, akkor 
szomorú, résztvevő arczczal eléd állt a kollégium igazgatója és 
hallanod kellett, hogy mindenki mehet, a merre lát, csak te nem! 
Könnyes szemmel, elcsukló han
gon kérdezted, hogy miért nem ? 
És megmondták neked, hogy 
azért nem, mert a te szülőváro
sodat, a te fészkedet, a hová haza 
iparkodtál, a hol édesanyád vár 
reád, azóta már körülkerítették 
a japán seregek és hadihajók és 
élő ember oda többé be nem 
mehet! Azóta egy hónap telt el 
és az ostromlott Vladivostok-
ban egy édesanya, a yokohamai 
Szent József-kollégiumban pedig 
egy szelid, kékszemű, szőke orosz 
fiú sírnak fájdalmas könnyeket 
és imádkoznak, hogy bárcsak 
vége lenne már ennek a borzal
mas háborúnak, a mely szerető 
lelkeket így el tud tépni egy
mástól. Igazán, úgy meg tudtam 
ma sajnálni a háborúnak ezt az 
áldozatát, az itt ragadt orosz diá
kot, a mint szomorú arczczal 

P. Pettier. 
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gubbasztott egy képeskönyv mellett; valóságos mártír volt... Pedig 
ez csak egyetlenegy a millió áldozat közül és nem is a legnagyobb! 

És a másik, a mandulaszemű, izmos, fürge kis japán — bár 
fölül van a birkózásban, nem roskadozik-e már véres babérkoszorú
jának terhe alatt? — Úgy látszik, hogy még nem. Még csak három 
napja vagyok az országukban és még nem sokat tudtam meg tőlük, 
hanem azt máris látom, hogy harczias kedv és verekedő virtus van 

Hasimannak, a háború istenének ősrégi shinto temploma Kamakurában, keleti 
Japán egykori fővárosában. 

ebben a népben annyi, hogy nem kell neki azt mástól tanulnia, 
még a magyartól sem, pedig abba is szorult valamelyes. 

Épen ma voltam tanúja egy tengerparti faluban, Katase-han, 
egynehány japán rekruta elindulásának a hadsereghez. Tiszteletükre 
kivonult zászlók alatt az egész falu; először a községházához men
tek, ott a biró lelkesítő beszédet tartott hozzájuk, azután fölharsant 
a dob, klarinét és a kiáltás: 

— Dai Nippon banijáj! — Nagy Japánország éljen! — S bár 
szakadt az eső, csülökig érő sárban, de nem csökkenő lelkesedéssel 
megindult a menet. A fapapucsok kaífogtak, a menet élén nagy zászló 
lengett/melyen czifra betűk hirdették, hogy az új hadfiak ((Szerencsé-
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jüknek tartják tudatni, hogy elindulnak a hadsereghez)). Oyama 
marsall új katonái pedig büszkén lépkedtek a czifra lobogók mögött 
a vasúti állomás felé. Tizennyolcz hónapja folyik már a háború és a 
lelkesedés még egyre tart! Az igaz, hogy a rekruták önérzetét nagy
ban emelte, hogy épen ebből a faluból való Togo admirális főhad
segéde, a ki még csak 29 éves és máris ilyen magasra vitte. Yamamoto 
Nobudsiro a neve; katholikus vallású, a keresztény neve István és a 
misszionáriusok mondják, hogy igenis buzgó keresztény. 

De hát még a kadétok milyen büszkék! Egy-egy kis Togo és 
Oyama valamennyi. Tegnap akadtunk össze Kamakura mellett a tokiói 
kadétiskolának vagy tíz növendékével. A kamakurai nagy Buddha
szobortól jöttünk és a további utat tudakoltuk; az élénkbe került 
embereken kipróbáltuk összes japán nyelvtudományunkat, persze 
nem mentünk velük semmire. A kadétok, a hogyan észrevették a 
bajunkat, a japánokat annyira jellemző udvariassággal rögtön segít
ségünkre jöttek és iparkodtak minden módon hasznunkra lenni. 
Szegénykék összeszedték minden angol, német és franczia tudomá
nyukat, a mit a kadétiskolában tanultak, még a két legkisebb első
éves is nekiállt és ketten, hosszas haditanács után, ötperczes idő
közben, ki-kihoztak egy franczia mondatot; az igaz, hogy jelest a leg
jobb akarattal sem lehetett volna rá adni. De teljes elismeréssel 
adóztunk bennük a jóakaratnak és a kifogástalan, mintaszerű udva
riasságnak ; a mellett a nemzeti önérzet csak úgy dagasztotta a keblü
ket. Egyet sajnáltunk: hogy Magyarországról nem tudtak semmit; 
halavány fogalmuk sem volt, hogy melyik égitesten lehet az? Sze
rencsére Ausztriáról sem tudtak sokkal többet. Az egyikük emlékül 
beleírta a jegyzőkönyvembe a nevét és a czimét: 

M, Itsikawa 
Kadetten-Vorschuh in 

Ushigome, Tokyo. 

Ha már megemlítettem a nagy Buddha-szobrot, érdemes egy 
kissé megállapodni annál. Kamakurában, keleti Japánnak egykor 
fényes fővárosában áll, vagyis inkább ül a nyugalmas bölcs óriási 
szobra, a Daibutsu, a Nagy Buddha immár ezerkétszáz esztendeje. 
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A kapun fölírás figyelmezteti az idegent: ((Bármi legyen is hit
vallásod, kegyelettel lépj erre a helyre, melyet századok tisztelete 
szentelt meg». Távol minden zajtól, csöndes berek alján, lótusz-
virágos tó partján ül a bronzkolosszus, a japán szobrász művészet 
legnagyobb alkotása. Félig lehunyt szemekkel, összetett hüvelyk

ujakkal hallgatja a kö
zeli tenger csöndes zú
gását és az ezernyi tü
csök czirregését. Fölötte 
múlhatnak az eszten
dők; évről-évre, száza-
dokról-századokra újra 
nyilik körülötte a cse
resznyeerdő Japán nem
zeti virága, ilyenkor ezer 
és ezer ember zsibong 
körülötte; mindez hide
gen hagyja őt. Mozdu
latlanul, érzéketlenül ül 
méltóságos nyugalmá
ban: legyőzött minden 
emberi szenvedélyt, el
érte az elérhető emberi 
boldogság tetőpontját, 
az örök Nirvánát. Sidd-
hárthanak, az indus ki
rályfinak, a buddhának 
ezt a tanítását akarja a 

szobor kifejezni és meg kell hagyni, hogy el is éri czélját. Nyugalmat 
lehel itt minden, természet és emberi kéz alkotása egyaránt; az abszolút 
nyugalom képe ez a hely. Csak az a baj, hogy a világ halad és a mai 
kor gyermeke a j-apán is, és pedig mennyim! Egyáltalában nem akarja 
a szent nemtörődömség bölcseségét megérteni, hanem dolgozik, töri 
magát és halad előre, hacsak azt nem akarja, hogy mások a nyakára 
üljenek. így azután a buddhista bölcseség lassankint magára marad; 
templomai szétmállanak, a nagy Buddha fejében verebek ütnek tanyát, 

A kamakurai nagy Buddha. 
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őrei pedig — mit tegyenek szegények? — képes kártyákat árulnak 
az odavetődő idegennek. Idáig vagy másfél tuczat istenségnek volt 
szerencsénk bemutatkozni, legutoljára a róka templomának; hanem 
a hamar szembeötlő tapasztalat az, hogy a buddhista és shintoista 
templomok egyre elhagyatóttabbak lesznek és egyre kevesebb az 
ájtatos zarándok, a ki valamit áldozna reájuk. Igen olcsó vászon-
kendők, sőt papirdarabok az áldozati ajándék, vagy egy sárgaréz pénz
darab, a mely nagylelkű ajándék körülbelül a mi fillérünknek 
felel meg. 

De ha a buddhiz
mus pusztul is, a nem
zeti szokások jó része 
érintetlenül még meg
van. Ilyen a japán szín
ház és a japán nép
dráma. — Szellemesnek 
ugyan ezt sem lehet 
mondani, sőt a képzel
hető legunalmasabb va
lami, a mit valaha lát
tam. Japánnak volt köz
oktatásügyi minisztere, 
Suyematsu báró azt írja 
egy helyen, hogy a ja
pán ember nem tud iga
zán lelkesedni Shakes- Egy japán szinlapról. 

peare drámáin; hát akkor annál kevésbbé tud gyönyörködni az 
európai ember a japán népdrámában. A japánok szótlan gyönyörűséggel 
nézik, hanem európai embernek egyszerűn élvezhetetlen a hosszú, egy
hangú monológjai és dialógusai miatt és azon oknál fogva is, hogy igazi 
cselekvés alig van benne. Az egész nem áll egyébből, mint hogy a ((szí
nészek)) a közönség sorai közül fapapucsaikban fölkaffognak a szín
padra, ott mértföld hosszú deklamácziókat szavalnak, közben megfelelő 
nyávogás és abajgatás kíséretében összes tagjaikat egymásután félig 
kificzamítják, majd megint helyre rángatják, végezetül pedig egymást 
a színpadról részint lekergetik, részint lelökdösik. Egy ilyen dráma-
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nak, melyet végigélveztünk, ezen klasszikus végső jelenetét ábrázolja 
a szinlapból kivágott kép. Mikor ez megtörtént, akkor a függöny le
gördülne, ha — volna. Ámde nincs, hanem az összes szinváltozások, 
kuliszatologatások a publikum szemeláttára mennek végbe, mely 
ezalatt tökmagot rág és teát iszik, vagy, ha valamelyik elunta magát, 
nyugodtan kisétál, olykor — a színpadon keresztül. Az egész előadás 
alatt folyton szólt a zene, a mely négy-öt gitárosnak czinczogásán kívül 
főleg abban állt, hogy egy markos legény teljes erejével deszkadara
bokat vert a padlóhoz. Mikor vége a darabnak, akkor nagy a tolongás a 
ruhatár körül, nem a kalapokért, mert azokat be szabad hozni, hanem 
a czipőkért és fatalpakért, a melyeket a ruhatárban kell elhelyezni. 

Nos, ebben és még sok egyéb szokásában Japán ma is a régi 
különösségek országa. Más egyébben, iparában, kereskedelmében, 
iskoláiban, egész nemzeti művelődésében azonban óriásit haladt az 
utolsó negyven év alatt. Ezt a csodába illő változást fogjuk közelről 
megnézni ezalatt a hónap alatt, a melyet a fölkelő napos lobogó alatt 
töltünk el; hogy a mi nagy tanulság van benne, abból tanuljon, 
mert tanulni senkitől sem szégyen, a magyar ifjúság is. 

Most pedig, reggeli négy óraiévén: 0yasuminasail Jó éjszakát. 
A déli vonattal megyünk Tokió-haj) 

Hézagos és rövid kis tudósítás ez a levél, mert sokkal többet 
lehetne mondani erről a három napról, mely alatt Yokohamát és 
környékét, Kamakurát, Katasét és Enoshima csodaszép kis félszigetét 
bejártuk, de mindenesetre kifejezi az első impressziókat, melyeket 
Japán bennünk keltett. Az egész idő alatt úgyszólván tövében jár
tunk a híres Fuji-yamanak, ennek a havasfejü kialudt vulkánnak, a 
mely az országnak egyik büszkesége és annyiszor fordul elő japán 
költők műveiben és a japán művészet motívumai között, de mi, 
sajnos, sem ekkor, sem később nem láthattuk a havasfejü öreget. 
Szokatlan időjárás volt, folyton esett az eső és ködbe burkolta a 
hegyeket; ennek az esős időjárásnak adta meg az árát később az 
ország, mert sok helyütt még a nedvességet annyira szerető rizs
termés is elrothadt a folytonos esőzésben és jórészt ez volt az oka 
a néhány hónap múlva bekövetkezett éhínségnek. 
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Hogy miért jutott a levél olyan kerülő úton haza, annak oka 
az, hogy a japán cabinet noir ilyenkor, háborús időben, valamint 
máskor sem csinál magának különös skrupulust a gyanús levelek 
fölbontásából és ha jónak látja, megismerkedik azok tartalmával. 
Hivatalosan persze letagadják az ilyesmit, de azért jól tudja min
denki, hogy ez így megy. Ha nem találtak benne semmi gyanúsat, 
rendes útjára megy a levél, de mit fognak csinálni két, érthetetlen 
nyelven írott czikkel, ha a vastag levélcsomag feltűnik és érdemes
nek találják a fölbontásra? A kik ismerősek voltak az eljárással, 
biztosítottak, hogy addig fognak kutatni, a míg valakit nem talál
nak, a ki lefordítja azt nekik, csakhogy abba szép idő telhetik el. 
Azért, alkalmunk nyílván elkerülni a «Fekete kabinet» esetleges atyai 
gondoskodását, úgy jártunk el, a hogyan mondtam: a levelek meg-
czimezve és külön borítékban, komoly, érinthetetlen diplomácziai 
iratok előkelő társaságában utaztak el egy tengerentúli hatalom 
külügyminisztériumába. Ott, mikor kinyitották a zsákot, talán egy kis 
feltűnést okoztak, mint mikor a vasúton a ládából előbujt a szabó, 
hanem, mint az eredmény mutatja, hűségesen elküldettek oda, a hova 
szánva voltak. Ez, egy kis indiszkréczióval, a három első nap története. 

Tanulság: A japán okos és ravasz, mint a róka, de a magyar 
sem esett a fejelágyára. Quod erat demonstrandum. 

Most pedig, miután a pályaudvaron végignéztük, hogyan hoz
tak meg Sachalin szigetéről háromszáz orosz foglyot, becsapódik a 
Tokaido-vasút kis kocsijainak ajtaja és megindul a vonat az ország 
fővárosába, Tokióba. 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 



A MIKADO SZÉKVAROSA. 

EM VOLT mindig az Tokió. Még négy évtizeddel ezelőtt a 
mikádó mindenható helytartójának, a shogun-nak székhelye 
volt Tokió (Yedo), maga a mikádó pedig aranyos kalitkában 

ült a másik fővárosban, Kyotoban. Egy különös, kettős uralom alatt 
állott az ország már majdnem hét évszázad óta; névleg a mikádó volt 
az uralkodó, az ((istenektől származott)), a kit valósággal vallásos tisz
telettel vettek körül, ő volt az Augustus és az ő nevében folyt a 
kormányzás, hanem a ki igazán uralkodott, az az Imperátor, a Shogun 
volt. 1192-ben alapította meg a shogunátust Yoritomo és először 
Kamakura lett annak székhelye. A jogszerinti uralkodót, a mikádót 
az ország belsejében, Kyotoban tartották hatalmas helytartói; eszten
dőnként, elmentek hódolni hozzá; olyankor földig borult a hatal
mas vezér az istenek unokája előtt, hanem azért mégis csak azt 
tette, a mi neki tetszett. Némelykor a shogunokkal is megesett, 
hogy valamely hatalmas alattvalójuk tőlük is elragadta a tényleges 
uralmat és gyakorolta azt az ő nevükben, mint ők a mikádóé-
ban. így pl. a Hojo-család százharmincz évig uralkodott az orszá
gon, pedig még csak shogun sem volt. Emlékezetessé tette ural
mát, hogy az ő uralkodása alatt verték tönkre a japán partokon 
Kublai kán hajóhadát, melyet ez az ország elfoglalására küldött 
ugyanakkor, mikor a mongol hordák a szárazon Ázsiát és Európát 
rohanták meg. A Hojo-család után egy shogun dinasztia, a Ashi-
kagáké került a trónra kétszáz- esztendőre, de a XVI. század hatal
mas katonauralkodói, Nobunaga és Hideyoshi megint nem voltak 
shogun ok, csak a belső háborúk zavarai között küzdöttek föl magu
kat e hatalomra. Hideyoshi, más néven Taiko-Sama uralma alatt 
volt a legnagyobb Japán; 1585-től 1598-ig tartó uralkodása alatt az 
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erőskezű katona elfoglalta a japán hódításvágy régi tárgyát, Koreát 
és már Kina ellen készült, de e közben meghalt. Utána néhány évig 
nagy küzdelem volt a hatalomért s abból végre Taiko-Sama leg
kiválóbb vezére, Tokugawa Jeyasu — a mai Tokió alapítója — került 
ki győztesen, a ki 1600-ban a seki-gaharai nagy győzelemmel sze
rezte meg az országot magának és családjának, a Tokugawaknak. 
Innen kezdve ez a shogun-dinasztia uralkodott egészen 1868-ig, az 
ország igazi ura, a mikádó pedig továbbra is az maradt, a mi volt: 
árnyékkirály. Helyzete az volt, a mi az utolsó merovingi királyoké 
a ((major domus» alatt; 
a tényleges hatalom a sho
gun-dinasztia kezében volt. 
Hogy abban is maradjon, 
arról kegyetlen módon 
gondoskodott az uralkodó
család; már Jeyasu meg
kezdte a kereszténység ül
dözését, melyet 1549-ben 
Xavéri szent Ferencz ho
zott be az országba s a 
mely ez időben már mint
egy egy millió hivet szám-

& Mutsuhito, az uralkodó mikádó. 

utódja a legnagyobb ke
gyetlenséggel folytatta az üldözést; bevallott czél volt elzárni az or
szágot a külvilággal való minden érintkezéstől és ez, rettentő öldök
lések árán, végre sikerült is. A keresztényeket kiirtották, az idegen 
kereskedőket kiűzték, az ország lakosainak pedig szigorúan meg 
volt tiltva hazájuk határait elhagyni. Még az is meg volt határozva, 
hogy mekkora hajót szabad építeni: csak egyárboczosat, a mely a 
partok körüli hajózásra alkalmas és nagyobbat nem. Ebben az elzár-
kózottságban élt az ország két és fél évszázadon át; csak a hollan
doknak egy kis kereskedő-telepét tűrték a nagasaki-i öbölben, Des-
hima szigetén. 

Azoknak is szigorúan meg volt hagyva, hogy semmiféle 
könyvet be ne hozzanak az országba, nehogy az az óriási szerencsét-

21* 
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lenség essék, hogy japán ember megtudjon valamit abból, hogy mi 
történik odakünn és hogyan halad a világ. 

Látnivaló, hogy a strucczmadártól nemcsak császárok, kanczel-
lárok és monsignorek tanultak politikát, hanem a shogunoknak is 
ez az okos állat volt a tanítómestere. Ok is azt gondolták, hogy 
minden bölcseség kezdete és vége, semmi új dologról tudomást nem 
venni, mert a mi új, az eo ipso gyanús, meg kényelmetlen is, leg
jobb azt nem is látni. Egyszer aztán mégis csak láttak valami újat, 
valami különös, újfajta csudát; meg kellett látniok, mert — óh jaj! — 
nagyon is közel jött a kis szemtelen. Ott füstölgött az orruk előtt, 
a tokiói öbölben és a csúnya fekete kőszénfüstjével kellemetlenül 
bosszantotta a lótuszvirágok közt elmélkedő bölcs bronz buddhák 
orrát. Az amerikai flotta volt az, a melyet Commodore Perry veze
tett oda; a parancsnok Fillmore elnöknek egy udvarias levelét hozta 
magával, melyben a derék yankee szépen megkéri, a hatalmas sho-
gunt, ne terheltessék megnyitni egynéhány kikötőt odaát — sok 
eladnivalója van, kell neki a piacz. A shogun és tanácsa a könyökéig 
elsápadt, úgy megbotránkozott a vakmerő kívánságon; bizony még 
czilindert találnak venni a jó japánok, sőt a mi még borzasztóbb: 
könyvet! Nagy súgás-búgás támadt, úgy lehet, tanakodtak, hogyan 
lehetne a régi jó reczept szerint egy kissé megfőzni vagy fölnégyelni 
ezt a tolakodó fehéret? Hanem akárhányan nézték az öblöt, egyet 
láttak valamennyien, az amerikai- ágyúk tátongó torkát, a melyek 
szép sorjában neki voltak állítva a városnak. Mivel pedig senki sem 
szereti a vasat sülve és kényelmetlen dolog kapkodni a fejét a röp
ködő bombák elől, mit volt tenni, hosszú huzavona után, 1854-ben 
aláírták az első kereskedelmi szerződést az Egyesült-Államokkal. Akkor 
azután gyors egymásutánban jött a többi; még ugyanezen évben Angol
ország, a következő években Oroszország, Hollandia és Francziaország. 
Az e]zárkózottság meg volt törve, Japán, legalább részben, megnyílt a 
külföldi kereskedelemnek. Mindez azonban erősen megingatta a shogu-
nátusnak már amúgy is megrendült tekintélyét és több évi belső zavar 
után 1868-ban véglegesen megbukott a hét évszázados bitorlás, hogy 
helyét elfoglalja a régi, törvényszerinti uralkodó, a mikádó. 1869-ben a 
jelenlegi mikádó,Mutsuhito elhagytaKyotot és székhelyét ide, Tokióba 
tette át, azóta császári székhely a másfél millió lakosú főváros. . ' 
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Nos, ide vonultunk be ennek a napnak a délutánján, a mint 
megérkezett Yokohama felől a vonat. Páratlan spektákulum volt 
maga a bevonulás is négy kis kocsin: az elsőn ült a vezető misz-
szionárius, egy nagyszakállú franczia pap, a másodikon volt a pod-
gyász, a harmadik és negyediken mi. Mindegyikbe fogva egy nagy-
kalapú, ügetve talpaló kuli; tessék elképzelni ezt a karavánt, a mint 
szép libasorban egymás 
után, félórahosszat ka
nyarogva trappolt a kis 
faházak között; végre 
megérkeztünk a misz-
szióházhoz. Ez a Tsu-
kiji nevű városrészben 
áll, a minthogy egy
általában a város ezen 
részében van a misszió
telepek javarésze; ré
gente itt volt az idege
neknek adott «konczesz-
szió», az a terület, a hol 
letelepedhettek. Ma már 
természetesen lakhat
nak bárhol. Papi em
ber azonban Japánban ^ • -' '"'- .[- • 
utazva, a hol csak van *'&'£'*'•''.*'- . . ' " •• 
misszió, oda száll; ter- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ - J ^ A . , , / . - .-,, s...ú 

mészetesen nem ki- A tokiói érseki templom a r^>'"ban-
vánja ezt a szivességet a derék misszionáriusoktól ingyen, hanem meg
felelő adománynyal hálálja azt meg a missziónak, a mely szegény, 
nagyon is rászorul arra. így mindketten jól járnak, a misszió is, meg 
az utas is, a ki esténként, mikor kifáradva jön haza a városban való 
barangolásából, művelt, lelkes férfiak társaságában tölthet egy-két 
órát, a kik jól ismerik az országot és örömmel adnak mindenről 
fölvilágosítást. Persze, nem mindenütt lehet ezt megtenni; a hol 
nem volt missziótelep, vagy a hova későn este érkeztünk meg, ott 
szállodába mentünk mi is. Ez megint kétféle; nagy városokban van 
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európai is, ez jó, de többnyire méregdrága; kis városokban ez sincs, 
hanem meg kell elégedni a japánnal. Ez meg kész vígjáték; a czipő-
ket le kell vetni és bő japán ruhába, kimonó-ba. bujtatják az utast, 
az európait is. Hihetetlen udvariassággal fogadják, a földre borul 
előtte a gazda és a népe; teát kap ingyen, a mennyi tetszik, hanem 
persze japánmódra, czukor nélkül. Étkezés a szoba közepén gyékényre 
kuporodva evőpálczikákkal; ugyanott vetik meg az ágyat is. Egy
néhányszor ilyen japán fogadóban töltöttük az éjjelt, hanem azt érde
mes lesz külön elmondani. 

Tokióról, mint másfél millió lakosú nagyvárosról szólva, min
denekelőtt iparkodjék az olvasó kiverni a fejéből minden képet, a 
melylyel Nippon fővárosát bárminő európai nagyvárossal akarná 
összehasonlítani. Sem Paris, sem Berlin, Budapest, de még Újpest 
sem; egészen más a kép. Egy óriási, a szó szoros értelmében be
láthatatlan nagy terület tiszta, egyenes, makadamirozott utakkal, apró 
faházak tízezreivel teleépítve. A nagy bérkaszárnyák ismeretlenek; 
lehetőleg minden család külön akar lakni, de mindenesetre csak 
kevés család lakik egyazon házban. Ezért foglal el olyan óriási terü
letet a város; hihetetlenül nagy távolságok vannak benne és egész 
utazás az egyik végéről a másikra jutni. Kidől még a riksát húzó 
kuli is; többször megesett, hogy kijelentette, hogy nem képes tovább 
menni, ilyenkor azután át kellett szállni egy másiknak az alkalma
tosságára. Szinte hallom megint a kérdést: 

— De hogyan beszéltek velük ? 
Hát persze, hogy angolul, a mikor csak lehetett. A mint Buda

pesten— hála a jó magyar türelemnek — a német, úgy a japán 
nagyvárosokban, Tokióban, Yokohamában, Nagasakiban az angol szó 
az, a melylyel nagyjából elboldogulhat az idegen, ha nem is tudja 
az ország nyelvét. Ragad belőle valami kevés majd mindenkire. Nem 
több az a szókincs 40—50 szónál, de ennyi elég is a kulinak, meg 
a kiskereskedőnek, ezzel már el tud valahogyan boldogulni az ide
gennel. Nagyon sokan persze nem tudnak ennyit sem, vagyis teljes
séggel semmit, akkor azután az utazó keríti elő azt a keveset, a mi 
a tengeri út hosszú délutánjain reá ragadt a Murray-ból, az angol 
vezetőkönyvből. Ha sem ez, sem a nemzetközi mimika és gesztus
nyelv nem elég, még akkor is van segítség. Jövel elő Murray! A piros 
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vászon-kötésű, Baedeker formájú — mondhatom, kitűnő — útikönyv
nek van egy fejezete, a melyben ilyen minduntalan előfordulható kér
déseket tartalmaz, ilyen esetekben az lesz a mentő. Előkerül a zseb
ből a könyv és az utas a körülállók nagy lelki gyönyörűségére 
elkezd belőle sillabizálni: 

— Ostorija-Rimgárija Kosika, cbotto annai shite hidasai! «Az 
osztrák-magyar követség (hez), legyen szíves megmutatni az utat». 
A mindig igen udvarias japán kifejezésmód szerint ez voltaképen így 
hangzik: ((Kegyeskedjék leereszkedni, hogy útbaigazítóul szolgáljon)). 

Tokió egyik főutczája. 

A mire a megszólított nem kevésbbé udvariasan felel: 
— Chotto mite kite kudasai! ((Kegyeskedjék leereszkedni, jővén 

és nézvén!)) Azaz: Jöjjön csak és nézze, ez az! És megmutatja. 
Ha még arra is kíváncsi valaki, hogy mennyi idő alatt fog oda

érni, azt is megkérdezheti: 
— Toki wa, dona kurai kakarimasu? «A mi az időt illeti, mibe 

kerül?» 
És a másiknak szeme elé tartja az órát, mire az az óralapon 

megmutatja, hogy a riksával mikorra leszünk ott. íme, így lehet el
igazodni még akkor is, ha az angol megszólításra udvarias mosoly
gásnál nem kapna az ember egyebet. 

Ez volt ez első utunk Tokióban, az osztrák-magyar követségre. 
Szép kertek között van és a legszebb az összes követségek közül. 
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Hogy mire jó? Én nem tudtam megérteni, miután nekünk magyarok
nak édes kevés érdekünk van Japánban. Okosabb emberek talán tud
ják, hogy miért kell viselnünk nekünk is a fényes palota költségeit 
Ausztriának arra jó, hogy reprezentálja a nagyhatalmi állást. 

Azaz, hogy valamire mégis jó. Van rajta egy papirlapon magyar 
fölírás is, a japán és német mellett. Azután pedig itt találtam az 
első osztrák embert — a követségi titkárt, egy igen kedves úri
embert — a kinek helyes közjogi fogalmai voltak Magyarországról. 
Ilyenért is Tokióba kellett eljönni. 

Oda és vissza hegyen föl, hegyen le, széles terek és nagy parko
kon át, majd megint faházak tömkelegében vitt az utunk. Óriási 
nagy parkok, valóságos erdők, vannak benn a városban magában és 
még nagyobbá teszik annak kiterjedését. Elsősorban mindenesetre 
magának a mikádónak palotája járul ehhez hozzá, a mely épület
tömeg hires kertjeivel, tavával benne van a város kellő közepében, 
hatalmas falgyűrüvel és vízárokkal körülvéve, még egészen közép
kori módra. 

Ezidőszerint még nemcsak ez a falgyürű középkori, a mi a mikádó 
palotáját körülveszi, hanem közép-, sőt őskori az a nimbusz is, a mi 
a személyét körülragyogja. Ő is ((Isten kegyelméből)) való császár, 
sőt a nép szemében még egy fokkal több: «Az istenektől szárma
zott)). Rendeletei így kezdődnek: ((Mi, Isten kegyelméből való császár, 
kinek háza Japán trónját elképzelhetetlen idők óta birja...» stb. Az 
igazság az, hogy tényleg egy kissé nehéz magunkat visszaképzelni a 
Krisztus előtti hetedik századba, Nabukodonozor király idejébe, de 
mégsem lehetetlen. Félszázaddal azelőtt, hogy az asszír király el
foglalta Jeruzsálemet, foglalta el a dinasztia őse Jimmu Tenno a 
szigetországot és alapította meg rajta a császárságot; az Ő szereplését 
ugyan még a legendák köde veszi körül, de családja tényleg meg
szakítatlan sorrendben adja a mikádót az országnak. Ez lehet az 
oka, hogy a nép műveletlenebb része — nem lehetetlen, hogy 
őszintén — még ma is az istenektől származottnak tekinti a miká
dót; ő, mint szerepéhez illik, meglehetősen elzárkózottan él és csak 
ritkán mutatja magát. Remélhetőleg idővel a szélesebb rétegekben is el
terjed a historikus tudás és a mikádó is enged majd az istenekhez 
való viszonyából. Mutsuhitonak különben meg van az a szeren-
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cséje, hogy tanácsosai igen okos emberek és az az érdeme, hogy 
hallgat az okos szóra és ez egy uralkodótól untig elég. 

Az említett várfalon kívül az egyik oldalon egy szép nagy park 
terül el, a melyből egy helyen be lehet látni a palota épületcsoportjai 
közé. Itt sem kell európai értelemben vett palotát képzelni, mert leg
följebb egyemeletes, japán stílusú, kunkorodott tetejű épületek a 
császári lakok. Bennük néhány gyönyörű terem európai módon van 
berendezve az udvari szertartások és fogadások czéljaira; egyébként 
pedig ő is úgy lakik, 
mint minden más ja
pán: szépen lakkozott, 
filigrán festésű és bronz-, 
meg emailmüvú szobák
nak a — gyékényén. 

Ez a gyékénysző
nyeg a japán családi 
életnek a mindene. Le
het a japán ember csá
szár, tábornok, miniszter 
vagy akármilyen nagy 
úr; ülhet a hivatalában 
íróasztal mellett, kated
rán és hordhat unifor
mistvagy európai ruhát: 
mindez csak addig tart, A Tokiót átszel0 csatomák esf^-
a míg családi körébe nem tér. Ha egyszer ott van, leveti a czipőt és a 
kényelmetlenül szorító európai gúnyát és letelepszik a családi tűzhely
hez, a mi a gyékény. Ez az ebédlője, a hálószobája, a könyvtára, a mű
terme, mindene. Szörnyen kényelmetlenül érezné magát, ha európai 
módra bútorokkal kellene telerakni a lakóhelyét; minek azok? A ház
tartáshoz szükséges tárgyakat befogadják a széttolható faliszekrények; 
azokban vannak a lakk-tálczák, a csészék, a kevés ágyinemü. Napközben 
tökéletesen, vagy majdnem egészen üres a szoba, legföljebb egy szép 
váza áll az egyik sarokban. Ebédhez ül a család, vagy látogó jön? 
Lekuporodnak szépen a földre. A látogató elé teszik kis bögrében 
az örökké izzó parazsat, hogy rágyújthasson, hamutartónak pedig kap 
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egy üres bambusznád-csutkát — persze rögtön hozzák a teát is, a mi 
nélkül a japán vendéglátás vagy étkezés el sem képzelhető. Hogy 
mi van rajta jó, miután nincsen benne sem czukor, sem egyéb — 
azt ők tudják. Az étkezés is nagyon egyszerű; a japán ember átlag 
keveset eszik és ehhez a kevéshez untig elegendő az a lakktálcza, 
a mit letesznek a földre; azon állnak a csészék, rizszsel, hallal 
csigákkal, gĵ ökerekkel, meg apró édességekkel. Sokfajta evőeszköz 
sem kell mindehhez; kést, villát pótol a két csont evőpálcza; olyan 
ügyesen forgatja ezeket a japán ember az ujjai között — mindkettőt 
egy kézben — hogy hamarosan fölszedegeti vele a vízben főtt rizst 
és minden egyéb ételt. Titkos gaudiumára szolgál az európai, a ki 
például utazás közben az állomáson megvesz egy ilyen halételt tar
talmazó dobozt, azután nekiáll a mellé adott pálczikákkal és egy 
darabig vesződik velük, de hamar beleun és előszedi a zsebéből a 
hazai evőeszközt: a bicskát. Persze társaságban, pl. családhoz meg-
híva, nem lehetett megcselekedni ezt a könnyebbítést és végig kellett 
csinálni az evőpálczikákkal való mutatványozást. Viszont az is igaz, 
hogy egy-két hét alatt tűrhetően belejön az ember. 

A padlót egészen borító, szépen fonott, puha gyékényszőnyegnek 
ebből a szerepéből — hogy ez pótol asztalt, széket, ágyat — követ
kezik az is, hogy olyan aggódó gonddal tartják tisztán. Nincs rá 
eset, hogy czipőstül végig szabadna- azon menni; ennél nagyobb 
gorombaságot nem lehetne elkövetni a házigazdával szemben. Vájjon 
mit szólnánk mi ahhoz, ha valaki sáros czipőivel fölmásznék az 
ágyunkra, végiggázolna a díványon és az asztalterítőn, s mindenütt ott 
hagyná a lábanyomát? Már pedig a japán házban ennyit jelentene 
czipőstül berontani oda. Épen ezért nem jön be a szobába, a küszö
bön marad a czipő. Hogy hány vendég van már odabenn, azt nem 
a kalapok számából lehet megítélni, mert azt, meglehet, hogy nem 
is hozott mindenki, hanem hogy hány pár czipő vagy fapapucs áll 
a küszöb előtt. Odabenn a szobában azután harisnyában vagy mezítláb 
jár minden ember. 

Ilyen élet folyik ezekben az apró faházikókban, a melyek között 
gyorsan gördül a riksánk. Néha beléjük is lehet látni, az egyikben 
szabóműhely van,' a melyben ugyancsak a rizsszalma-gyékényen 
kuporogva folyik a mesterség; a másikban pedig az apró sárga 
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emberkék bámulatos türelemmel hímeznek selyemre vagy faragnak 
valami filigrán elefántcsont-munkát. A harmadik meg könyvesbolt, 
a hol a gyékényre szép sorjában kirakvák a könyvek; megkínálják a 
vevőt és úgy alkudoznak el egy csésze tea mellett Az élénkebb 
utczákban a házak eleje csupa kirakat, majd mindenkinek van valami 
eladni valója; azt azután, akár gyümölcs, bablisztből készült süte
mény, kalitkába zárt tücsök vagy értékes lakkmunka, kirakja a publi
kum szeme elé. Ám szó sincs róla, hogy az európai városok fényes 
kirakatai volnának ezek, a melyek hatásra számított elrendezésük
kel és fényes kivilá
gításukkal csábítják a 
vevőt. Nem, ez meg
annyi apró bódé, a 
melyekben sokszor le
het találni igen érté
kes dolgot és pedig 
elég olcsón, hanem 
akkor végig kell túrni 
érte az egész boltot. 
A nagy, amerikai stilű 
reklámhoz még igen 
kevesen értenek és 
nagy bazár csak egy-
kettő van Tokióban, 
szép, fényes kirakat is csak egynehány a legszebb utczán, a Ginzán. 

És az utcza népe ? No, az egy örökké hullámzó tenger. És pedig 
sárga tenger. Fehér, az is lakik egynehány ezer Tokióban, hanem 
úgy eltűnnek ebben a sárga áradatban, hogy észre sem lehet venni 
őket. Egy napon sok, ha tízzel találkozni az utczán. A többi a kissé 
szögletesképű, ferdeszemü mongol tipus, némelyik európai ruhában 
jár, másik nemzeti viseletben, mint úgyszólván kivétel nélkül a nők; 
a férfiak közül igen sok kombinálja az európai és japán viseletet. 
A fejére kemény kalapot tesz, de a többi ruhája a kék vagy más szinű, 
festői kimonó, lábán pedig a magas sarkú fapapucs kaffog. Volta
képen kis zsámolyok ezek a papucsok; két elég magas kis deszka 
emeli a talpat, a melyet a gazdája úgy tart meg a lábán, hogy külön 
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tartóba, olyan saruszíj félébe illeszti be a nagyujját meg külön a 
többi négyet. E szerint igazodik a rövid harisnya is; annak is két 
ága van, a nagyujj meg a többi négy számára. Ezek a fatalpak adják 
meg a japán utczák specziális zaját; mivel legtöbbnyire makadami-
rozva vannak, nem hallatszik annyira ez a különös kopogás. De a hol 
kövön vagy aszfalton járnak rajtuk, és annál inkább, ha zárt helyi
ségben, pl. vasúti váróteremben vagy perronon kopog rajtuk száz és 
száz ember, az olyan különös, sehol máshol nem hallható hang
versenyt okoz, a melyet soha többé nem lehet elfelejteni. Mint az 
evőpálczikákkal az evés, úgy ezeken is valóságos művészet a járás; 
a ki nincsen hozzászokva, az, egy kissé gyorsabban menve, föltét
lenül orra esik vele, vagy legalább is leejti a lábáról. Nippon ügyes 
gyermekei azonban úgy mennek rajta, mintha gummitalpú czipő 
volna; akárhányszor láttam, hogy valaki futott rajta az elindult 
villamos után és fölugrott arra. Sokan a fatalpakat csak esős, sáros 
időben használják és száraz időben gyékény- vagy szalmatalpakon 
járnak. Az a nagy hasznuk van a fatalpaknak, hogy nem igen kop
nak, meg amúgy is olcsók; így azután a nyolcz gyermekes család
apának sem okoz a czipőkontó különösebb gondot. 

Ez a kimonós, fatalpas közönség hullámzott föl-alá a végnélküli 
utczákon a kis faházak között. A hóna alatt esernyőt szorított; a 
kalapon kívül ez a ruházatnak másik európai része. A régi nagy, 
olajos papírból és bambuszból készült ernyőket már inkább csak a 
vidéken hordják, itt a fővárosban európai forma az. Egy tér sarkán 
nyilvános tornaszerek álltak; fürge japán csemeték vihánczoztak 
rajtuk, de azért nem volt feltűnő látvány, ha nagy emberek, katonák 
és polgárok is megálltak az útjukban egy perezre, hogy egy-két 
gyakorlatot végezzenek a korláton. A gyerekeknek különben volt 
más mulatságuk is: Port-Arthurt játszottak egy dombon és hosszú 
bambuszokkal kergették a muszkát. Húsz év múlva, mikorra megint 
összeszedi magát az északi medve, majd szembenállhatnak vele a 
valóságban is. 

Közben leszállt az este és a kis boltokban kigyúltak a szines 
papiroslámpák; ilyent akasztott kocsijára a riksás emberis, a k i 
futva topogott vissza a Tsukiji csöndes városrésze felé. A kis'kate-
drálisban, a sötét pálmák között megcsendült az Angelus és napi 
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munkájuk végeztével fáradt misszionáriusok gyülekeztek haza. A kert
ben zizegtek a pálmák és szünet nélkül czirregtek a tücskök s míg 
a messze tengeren túl, egy amerikai városban, most tanácskoz
tak a két nemzet küldöttei, hogy háború legyen-e vagy béke — 
a csöndes augusztusi éjjel csillagsátora borult a pihenő nagy ember
bolyra. 



A TÖRTETŐ NEMZET. 

KÖVETKEZŐ hét Tokióé volt. Négy évtizede, a mióta a japán 
beleállt a haladó nemzetek sorába, lázasan sürgő, tevékeny 
munka folyik az ország minden részében, sőt messze azontúl 

is, hiszen ezer és ezer japán tanul és utazik Európában és Amerikában 
minden évben, de a működő agya ennek a fölébredt óriásnak, a moz
gató rugója ennek a nagyszerű gépezetnek mégis csak itt van az ország 
fővárosában, Tokióban. Itt van a császár körül egynehány világosfejü 
ember, a ki korán fölismerte a kor követelményeit, a változott időket és 
a nemzet hivatását; hogy mit kell annak tenni, ha nem akarja, hogy 
egy szép napon sok hadihajó kössön ki a partján; ha ellenkeznek, 
röpülő shrapnellek kergessék szét a vitéz dajmiók ócskamódi hadát 
és a hódító fehér megosztozzék Japánon is, mint Ázsia többi részén 
tette. Az első közöttük kétségtelenül Hiróbumi Ito, a világszerte 
ismeretes Ito márki, a kit «Japán Bismarckja» néven szokás emle
getni Európában. Hogy Japán ma az, a mi, azt elsősorban és leg
nagyobb részben ennek az embernek köszönheti; nem csoda, ha 
még életében szobrot állítottak neki. Érdemes meghallgatni, a mit 
önönmagáról mond: 

«En voltam egyike az első japánoknak, a kik idegen országo
kat kerestek föl és ezt természetesen csak úgy tehettem meg, hogy 
1863-ban titokban eltávoztam Shanghaiba. Országunk még csak nem 
régiben nyilt meg az idegenforgalom számára'és japán alattvalóknak 
nem volt megengedve az országot elhagyni. Mindenkor azon voltam, 
hogy Japán fogadja el a nyugati műveltség elveit és -azon szeren
csében részesültem, hogy ez irányban való szolgálataimat—az előre
haladás kivivására és Japán átalakítására — hazámnak rendelkezésére 
bocsájthattam. Harmincznégy éves hivataloskodásom alatt minden-
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kor arra törekedtem, hogy azokat a rendszabályokat, melyekre a 
modern Japánnak kialakulásában szüksége volt, necsak elősegítsem, 
hanem, ha néha szükségesnek mutatkozott, erővel is rákényszerítsem 
az ellenállókra. Kezdettől fogva beláttuk, hogy a japán népnek nem 
csak hogy el kell tudnia sajátítani a Nyugat szellemi kincseit, hanem 
mihamarább neki magának is kell tudnia azokat produkálni, idegen 
útmutatás és vezetés nélkül...)) 

Ezekben a szavakban röviden benn van Japán csodálatosan gyors 
átalakulásának a története. Az első tanulnivágyó fiatalemberek még 
csak szökve mehettek ki az országból; pinczéreknek állottak be az 
elinduló külföldi hajókra és így jutottak el távoli országokba. A mit 
ott, folyton nézve, vizsgálva, jegyezve tanultak, azzal, mint megrako
dott méhek tértek vissza hazájukba és otthon hamar nyilt alkalmuk 
értékesíteni tudásukat. 

1867-ben az utolsó shogunnak, Keiki Tokugawanak kezéből a 
jelenlegi mikádóéba ment át a tényleges hatalom és bár eredetileg 
a császári udvar Japán elzárása mellett volt, az idegen hatalmak 
nyomása alatt kénytelen volt ezen politikáját teljesen föladni és 
1868 január 15-ikén egy császári rendelet jelent meg, a mely a meg
változott állapotokat a népnek tudomására hozta és kijelentette,hogy: 

«...az állapotok teljesen megváltoztak és ma már nem lehet
séges az idegen hatalmakkal másképen, mint a béke és barátság 
kötéseiben közlekedni.)) 

Ezzel az idegenek megszűntek ((barbárok)) lenni és Japán kész
nek nyilatkozott tanulni tőlük. Persze az átalakulás nem ment simán; 
az egész 1868-ik év a shogun pártjával való küzdelemben telt el, de 
az év végéig legyőzték azt és még ugyanezen évben a mikádó áttette 
székhelyét Tokióba. 1869-ben véglegesen megállapították a császári 
kormányzat formáját; 1871-ben eltörölték a dajmiok hübérrendszerét 
és a következő esztendőben megnyitották az első vasutat, Tokió és 
Yokohama között. 1873-ban behozta a császári kormány a Gergely
féle naptárt és ugyanezen évben a bécsi világkiállításon már feltűnést 
keltett Japán. 1871-től 1873-ig, Iwakura herezeg vezetése alatt egy, 
a legkiválóbb japán diplomatákból összeállított küldöttség járta be 
Amerikát és Európát; nagyszámú hivatalnok volt hozzájuk beosztva, 
hogy útjukban minden hasznos tudnivalóval megismerkedjenek és 
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arról otthon jelentést tegyenek. Érdekes a császári meghatalmazás, 
melylyel a küldöttség útjára kelt: 

«isteni őseinktől egyenes ágon való leszármazásunk jogánál történt trónralépé
sünk óta még nem menesztettünk küldöttséget a velünk barátságos viszonyban élő 
hatalmakhoz; most, midőn azt szükségesnek találjuk, bizalmunkat helyeztük küldöt
tünkbe és Tomorni Iwakura igazságügyminiszternek, mint föküldöttünknek minden 
teljhatalmat megadtunk és Kido államtanácsost, Okubo pénzügyminisztert, ltot, a 
közmunkák államtitkárát és Yamaguchit, a külügyek második államtitkárát meghatal
mazott kísérőivé neveztük ki. 

. . . Szándékunk, hogy a fönnálló szerződéseket alapos revíziónak vessük alá, hogy 
Japánt egyenlő rangra állítsuk a czivilizált nemzetekkel és ebből folyó jogainkat és 
érdekeinket megóvjuk. Mivel azonban Japán szokásai és törvényei erősen eltérnek az 
idegen országokéitól, nem szándékozunk a revíziót azonnal végrehajtani. Mindenek
előtt a müveit nemzetek intézményeit akarjuk tanulmányozni, közülök azokat, melyek 
Japán viszonyainak leginkább megfelelnek, átvenni és kormány formánkat és szoká
sainkat folytonosan tökéletesíteni, hogy olyan állapotot érjünk el, mely nem áll 
mögötte a müveit nemzetekének...» 

A küldöttség két évig volt úton és bejárta Eszakamerikát, azután 
sorra látogatta az európai országokat: Angol- és Francziaországot, 
Belgiumot, Hollandiát, Németország különböző államait, Orosz- és 
Svédországot és Dániát Azután délnek fordult és lement Olasz
országba, majd megint visszafelé fordulva meglátogatta Ausztriát, 
Magyarországot és Svájczot. Végre a Földközi-tengeren és az Indiai 
oczeánon át tért vissza hazájába, vagyis körülutazta a Földet. Ügy
szólván egy nevezetesebb hely sem kerülte el figyelmét; annyi meg
hívást kapott és annyi nyilvános intézményt, ipari vállalatot és tör
ténelmi emléket nézett meg, hogy éjjele és nappala folyton le volt 
foglalva. Az 1873-iki bécsi világkiállítás épen jókor jött számára, 
hogy abból megismerje a világ iparát és művészetét. «A küldöttség 
naplója — írja egy japán tanár — melyet öt illusztrált kötetben a 
császári kormány adott ki, a mai napig érdekfeszítő és tanulságos 
olvasmányt nyújt, melynek megjelenése nagyban hozzájárult, hogy 
a japán nép szeme felnyílt a külvilág iránt. Ugyancsak érthető, hogy 
Japán vezető férfiainak gondolatai és nézetei, kik ezen küldöttségben 
résztvettek, különböznek azon kollégáik gondolkozásmódjától, kik 
otthon maradtak az országban. Ezen küldetés eredményét soha sem 
lehet elég nagyra becsülni Japánnak a külföldhöz való viszonyának 
történetében.)) 

A küldetésnek, legalább közvetve, volt egyik eredménye az is, 
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hogy eltörülték a vallásszabadságot gátló utolsó intézkedést. Washing
tonban figyelmeztették a küldöttséget, hogy Japán mindaddig barbár 
ország látszatával fog birni, a meddig érvényben marad az a rendel
kezés, a mely a nyilvános tereken kifüggesztett táblákon tiltja a 
keresztény vallást, még ha a törvénykönyv nem is bünteti a keresz
tény hitre való áttérést. 1873-ban meg is szüntették ezt a rendelke
zést és az utolsó ilyenfajta táblák a tokiói Ueno múzeumban láthatók. 

A reformok gyorsan követték egymást. Megvetették a haditen
gerészet alapját, behozták az általános hadkötelezettséget, eltiltották 
a kardok viselését, gyors egymásutánban állították föl az iskolákat, 
postát és távirdát, vasutakat építettek, a törvényeket javították, sőt 
Müller Miksa, az összehasonlító vallástudomány híres tudósa beszéli, 
hogy a japán kormánynak egy küldöttje járt nála Londonban és 
egészen komolyan fölszólította őt, hogy szerkeszszen megfelelő vallást 
a japán nép számára! A tudós alig birta visszafojtani derültségét a 
különös ajánlat fölött, hogy ő egy népnek vall ás alapítója legyen; 
persze nem lett a dologból semmi. 

Az alkotmányos államok sorába 1889-ben emelkedett Japán, a 
midőn a mikádó országát alkotmánynyal ajándékozta meg. Az alkot
mány javarészében Ito márki tollából került ki és főleg a porosz 
alkotmány szolgált neki mintául. Van képviselőház, melynek tagjait 
kezdetben nyilvános, most titkos szavazással választják és van felső
ház, melynek tagjait legnagyobbrészt a császár nevezi ki. Különben 
abban is hasonlít a japán alkotmány némely európai társához, hogy 
addig funkczionál, a míg a császárnak úgy tetszik. Ha egészen őszinték 
akarunk lenni, azt kell mondanunk, hogy voltaképen Ito meg egynehány 
okos ember kormányozzák az országot; az történik, a mit ők akarnak. 
A gyakorlatban tehát oligarchia ez és jóformán zsarnokság, hanem 
mindenkor a nemzet javát c\élzó és jó^an zsarnokság.' 

Az újjászületett Japán egyik legnagyobb alkotása a kereskedelmi 
és haditengerészet megteremtése volt. A shogunok kormánya, mint 
ismeretes, harmadfél századon át a kereszténység elterjedésének meg
akadályozása végett mesterségesen elzárta az országot a külvilággal 
való közlekedéstől, egyedül a hollandoknak és kínaiaknak volt meg
engedve, bár erős megszorításokkal, hogy Nagasaki kikötőjébe be
jöhessenek. JDe az ország alattvalóinak szigorú büntetésekkel való 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 22 
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fenyegetések mellett tiltották meg a nagyobb hajók építését, csakis 
akkora hajót volt szabad építeni, a mely a parti hajózásra és halá
szatra volt alkalmas. Csak akkor vonták vissza ezt a rendeletet, mikor 
az amerikai beavatkozás megnyitotta az országot és akkor kezdtek 
egynehány nagyobb vitorláshajót építeni. Persze nehezen ment a 
dolog, mert a nagyobb hajók építésének tudománya az elzárkózás 
hosszú évszázai alatt kiveszett a népből. Hanem a véletlen szegődött 
tanítómesterükül. 1854-ben egy orosz hadihajó, a «Diana», egy vihar
ban erősen megsérült a japán partok közelében és végre is elsülyedt 
Shimoda kikötőjében. Mivel semmiféle alkalmas jármű nem akadt 
az ötszáz főnyi legénység hazaszállítására, utoljára az oroszok maguk 
álltak neki két vitorlás összeállításának és a munkájukhoz sok japán 
mesterembert is használtak föl. Ezek az ácsok és lakatosok a japán
nak ismert tanulékonyságával olyan sokat tanultak el az oroszoktól 
a hajóépítésből, hogy a kormány rendeletére utóbb több ilyen hajót 
is építettek és ők képezték magvát azoknak a szakembereknek, a 
kikkel a kormány későbben a most is fönnálló nagyszerű yokosukai 
flottaépítő és javító műhelyeket berendezte. Mikor elmentem mellet
tük és láttam az ott álló büszke hadihajókat, a melyek épen a győ
zelmesen megvívott háborúból tértek oda javítás végett, eszembe 
jutott, hogy a japán flotta alapjait voltaképen az oroszok vetették meg! 

1855-ben a hollandi király egy kis hadihajót ajándékozott a 
japán kormánynak, a mely annak nevét «Kwan-ko-Maru»-ra változ
tatta és iskolahajónak használta. Első tanítóit is Hollandból kapta 
a japán haditengerészet. (A hála érte az, hogy az idén Jáva szigetén 
japán kémet fogtak el a hollandok, kinél a szigetet védő erősségek 
tervrajzát találták meg.) Hollandiából és Francziaországból meghívott 
szakértők vezetése alatt folyt azután tovább a munka; Nagasakiban, 
Osakaban, Kobeban stb. hajóépítő műhelyeket állítottak föl és a 
japánok hamar eltanulták tanítómestereik tudományát, úgy hogy 
aránylag rövid idő múlva már nem is szorultak reájuk. A nagasaki-i 
műhelyben építették 1876-ban az első nagyobb gőzhajót, az 1500 tonnás 
«Kosuge-Maru»-t és ezek a műhelyek, melyek most a Mitsu-Bishi 
czég tulajdonát képezik, ma a távol Keletnek legelsőrangú hajóépítő
műhelyei közé tartoznak. A japán hajózás voltaképen a győzelmes 
japán-kinai háború után indult rohamos fejlődésének; az ország 
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legnagyobb hajóstársasága, a Nippon-Yuzen-Kaisha akkor rendezte 
be Európába járó vonalát és hat, egyenkint 6000 tonnás gőzössel 
nyitotta azt meg, Az egyik ilyen nagy hajó már Japánban épül
hetett, a többi Angliában. 1904-ben Japán, kereskedelmi gőzöseinek 
tonnatartalmát számítva, a kilenczedik helyen állt a világ nemzetei 
között 477.000 tonnával Oroszország után, Svédország és Hollandia 
előtt. Vitorláshajóinak tonnatartalma kevesebb volt, mint ezeké, 
117.000. 

Hasonló rohamos lépésben fejlődött a japán haditengerészet is. 
1867-ben, a császár trónraléptekor, az egész haditengerészet kilencz 
kis gőzösből állott mindössze 69 ágyúval, a legnagyobb közülük 
1000 tonnatartalmú volt. Ebből a szerény kezdetből fejlődött ki Togo 
admirális hatalmas oroszverő flottája, a mely most jelentékenyen 
meggyarapodott az elfoglalt vagy a vízből kiemelt orosz hadihajók
kal. Évenkint sokat költ az állam a haditengerészet fejlesztésére, 
azonban a tiszti fizetések nem igen magasak; így pl. a tengernagy 
évi törzsfizetése 6000 yen, a mi 15.000 koronának felel meg, a pótlé
kokkal együtt pedig fölmehet mintegy 20.000 koronára. A «Nord-
deutscher Lloyd» vagy a «Messageries Maritimes» egy-egy Japánba 
járó nagy gőzöse kapitányának évi 24.000 koronát fizet. 

Temérdek sokat lehetne írni Japánnak a restauráczió negyven éve 
alatt történt bámulatos fejlődéséről. Hivatalos statisztikák tömege 
fekszik előttem, mely beszámol a hadsereg kifejlődéséről, a pénz
ügyekről, a bankokról, a vasútakról, a kitűnően szervezett posta
szolgálatról, melynek még az amerikaik is bámulattal adóztak a 
st.-louisi kiállításon; azután az egészen modern igazságszolgáltatás
ról, a nemzeti gazdaság és ipar különböző ágairól (rizs-, tea-, selyem
termelés, bányászat, halászat stb.), végül ~—last not least — a pénz
ügyminisztérium kimutatása az — államadósságokról. Mert mint a 
modern embernek, úgy a modern államnak is rossz szokásai közé 
tartozik az adósságcsinálás és Japán, miután az állami életnek min
den ágában modernizálódott, úgy ebben is követte a művelt nyugati 
államokat és csinált adósságot — főleg most a háború miatt — 
annyit, hogy csak győzze fizetni. De mindezek a dolgok részletesen 
nem igen érdeklik a nagy közönséget, azért a sok közül csak egyet 
szakítok ki, azt, a mely nélkül az egész mai Japán és annak nagy-

22* 
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szerű előhaladása és sikerei nem volnának érthetők: a japán nemzeti 
művelődés képét. 

A legnagyobb tévedésben volna az, a ki azt hinné, hogy a japán 
nemzet ez alatt a negyven év alatt a tökéletes műveletlenség vagy a 
félvad barbárság állapotából jutott föl arra a polczra, a hol ma áll. 
Szó sincs róla, hogy a japán nemzetet Commodore Perry hajóinak 
megérkezése előtt oda lehetne számítani, a hová valamely vad maláj 
vagy pápua törzset, avagy azokban az időkben egyenlő rangra lehetne 
állítani a barbár, idegengyűlölő marokkói törzsekkel. Igaz, hogy az 
európait, a mennyiben ismerte, megvetette, mint ezek, de voltaképen 
azért, mert az európai volt az ő szemében «barbár». Neki hosszú év
századok óta megvolt a maga nagy műveltsége: irodalma és művé
szete, csakhogy specziálisan japáni volt mind a kettő. Úgyszólván 
egyetlen vonása sem volt közös az európaival és főleg nem ismerte 
az európai technikát. Irodalma javarészt kinai eredetű volt; Koreán 
át jutott el hozzá a kinai befolyás és leginkább buddhista szerzetesek 
voltak ennek a terjesztői. Több korszakot szokás megkülönböztetni az 
irodalmában; a legelső az úgynevezett Nara korszak, ennek a termékei 
legnagyobbrészt csak költemények. A következő, «Heian» periódus
ban kezdett a japán irodalom a kinai befolyás alatt tulajdonképen föl
lendülni; történelmi és jogi művek, útleírások és regények születtek, 
de mindez magán hordta a kínainak nyomát, sok könyv kinai nyelven 
íródott. Ebbe a korszakba esik a japán klasszikus művek megszületése, 
ilyenek pl. (nGenji Mono-gatarn és a <nMakura-no-Soshi». Sajnos, nem 
birtam a japántól eltanulni az ő nagy udvariasságát, inkább az 
amerikaitól tanultam el a yankee goromba őszinteségét és ezzel 
kimondom úgy, a hogyan gondolom s a hogyan nekik is megmondta 
alapos ismerőjük, sok éven át volt egyetemi tanárjuk, a jeles angol 
Basil Hall Chamberlain: hogy az ő klasszikus regényeik, épen úgy, 
mint a népdrámáik nekünk, európaiaknak tökéletesen élvezhetetle
nek. Rémségesen hosszúak, cselekmény alig van bennük; a regények
ben hosszú leírások és bölcselkedések, a népszerű drámák jórészében 
pedig végnélküli párbeszédek és monológok a főelem. Abban, a melyet 
Yokohamában végigélveztem, az egyik jelenetben egy csinált béka 
ült egy patak partján és a szereplő színész ahhoz intézett egy negyed
órás hosszú dikcziót. Hogy mit tudott neki annyit mondani, azt 
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persze nem értettem; hol dühösen deklamált hozzá, hol meg lágyan 
epedve nézett reá és addig szünetelt az egész cselekmény. A japá
nok, úgy láttam, nagy lelki gyönyörűséggel hallgatták, hanem én meg 
vagyok győződve, hogy a ki az ilyen <(drámát» élvezni tudja, az el
aludnék egy Shakespeare-darab előadásán, ha értené is a nyelvet. 

A shogunátus megalapítását követő zavaros idők nem voltak 
kedvezők az irodalomra és az ezen korszakban termelt művek cse
kély számúak és — japán tekintély, Suyematsu báró után idézek — 
csekély irodalmi értékűek. A meglevőt többnyire buddhista szerze
tesek tartották fönn. Ezen korszaknak végére, még a Tokugawa 
dinasztia elé esik a csaknem egy századig tartó európai befolyás 
kezdete. 1543-ban lépett japán földre Tane-ga-Shima szigetén Mende% 
Pinto, néhány évvel később pedig pedig, 1549-ben nem messze innen, 
Kagoshimában Xavért s^ent Ferenc^. A japánok is elismerik, hogy 
ezen európai befolyás jótékony hatással volt reájuk és sok új dolgot 
tanultak el tőlük;* tanulságot tesznek erről magának a hatalmas 
Jeyashunak levelei is, melyeket az a Fülöpszigetek spanyol kormány
zóival, sőt a mexikói alkirálylyal váltott és a mely levelezés máig 
fönmaradt. Az egyikben pl. tapasztalt bányászokat kér az ország 
bányáinak művelésére Mexikóból, mert hallotta, hogy az ottaniak a 
legügyesebbek. Mikor azonban 1624-ben politikai okokból elzárták 
az országot és 1638-ig véglegesen kiirtották a kereszténységet, az 
európai befolyás teljesen megszűnt. Az az egypár megtűrt holland 
kereskedő csak kereskedett Deshima szigetén, de nevelő hatást a 
népre nem gyakorolhatott. Könyveket nem volt szabad eladniok s 
ha néha nagy titokban mégis megtették, a nagy koczkázat miatt 
aranyban mérték föl azok súlyát és árát. . 

A Tokugawa shogunátus harmadfélszáz békés esztendeje kinai 
jegyben fejlődött tovább a műveltség; iskolák keletkeztek a samurai 
nemesi osztály gyermekei, de a polgári osztályok számára is. De a 
mai műveltség mégis csak onnan kezdődik, a mikor Commodore Perry 
ágyúnaszádjaival megnyitotta a kapukat. Az amerikaiak ezen alka-

* így pl. a tűzifegyvert először Tane-ga-Shima szigetén ismerték meg, a hol Mendez 
Pinto az ő arquebuse-jával a japánok nagy bámulatára egy madarat lőtt le. Innen terjedt el 
azután az ország többi részeibe a tűzifegyverek ismerete, úgy hogy azoknak egyik faját a köz
nyelven sokáig tane-ga-shimának nevezték. 
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lommal több gőzgépet mutattak a japánoknak és azok nem kisebb 
kíváncsisággal és tudásvágygyal nézték azokat, mint annak idején 
Tane-ga-Shima lakói Mendez Pinto puskáját 

A műveltségnek ez az eleme hiányzott a japánnak: a természet
tudományok és a technika. Nem csoda tehát, hogy mihelyt lehulltak 
a korlátok, a melyek őt eddig a tudás ezen fajtájának a megszerzé-
től visszatartották, erre vetette magát szinte lázas, éhes mohósággal. 
Európai és antik művészet, szépirodalom, történelem vagy pláne 

Nanko shogun szobra az egyik tokiói parkban. Az első európai stílusú szobormű 
Japánban. 

az, a mit mi klasszikusoknak nevezünk és a melyeknek ismeretén 
műveltségünknek tekintélyes része épül föl: mindez nem valami 
nagyon bántotta a máskülönben olyannyira tanulnivágyó japánnak 
a tudásvágyát. Hiszen irodalma és művészete neki is volt, és hogy 
mennyivel különb művészet egyetlen góth dóm az összes nikkoi és 
kyotoi filigrán palotáknál és templomoknál, vagy hogy mennyivel 
több ember Michel Angelo Mózesa a kamakurai Dai-butsunál: arra a 
japán nem volt kiváncsi. Hanem hogy hogyan tud a fehér ember 
járni gőzzel a vízben és gázzal a levegőben, hogy hogyan lát bele 
a csillagvilágokba és a sejtek titokzatos műhelyébe, hogyan harczol 
a betegségekkel és hogyan öli meg ellenségét mértföldek távolságá
ról: ezt a tudományt akarta tőle eltanulni a japán. Egy tokiói közép-
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iskola franczia nemzetiségű tanára mondotta nekem, hogy egy kis 
japán diák egyszer félbeszakította őt magyarázat közben: 

— Tanár úr kérem, hagyjuk már abba ezt a történelmet; tessék 
elmondani, hogyan csinálják a léghajót! 

Ennek a kis diáknak a türelmetlen kifakadása jellemzi a japán 
nemzet tudásvágyának az egész irányát, valamint a mai japán mű
veltségnek a természetét is. A japán diák szorgalmasan tanul és nagy 
igyekezettel tanul idegen nyelveket is, hanem csak olyanokat, a 
melyekből közvetlen, praktikus haszna van. A latinnak és görögnek 
nem nagy kelendősége van az országban, de annál inkább a világ
forgalom nagy nemzetközi nyelvének: az angolnak. Hogy ezt meg
tanulja, fölhasznál minden alkalmat; a míg a dolog másképen nem 
ment, többször megtörtént, hogy előkelő családok gyermekei is pincé
reknek álltak be angol hajókra. Most persze az iskolákban tanítják 
az angolt, de a japán diák az iskolán kívül is szívesen fölhasználja 
a kínálkozó alkalmat; többször megesett velem, hogy valamely 
nagyobb diák önkéntes kalauznak ajánlkozott, akár egész napra, csak 
hogy a vezetés ideje alatt magát az angol nyelvben gyakorolhassa. 
Ha egyszer azután ezt a nyelvet tudja, akkor nyitva áll előtte az út 
ettől a nemzettől mindent eltanulni, a mi neki hasznos, és valószínű, 
hogy nem Shakespeare színmüveit fogja forgatni,, hanem inkább 
Lord Kelvin fizikáját De joggal mondható, hogy épen ezért az átlagos 
művelt japánnak európai értelemben vett műveltsége még sokkal 
inkább egyoldalú, mint az amerikaié. PL, hogy az ő Shimoze löve
geiknek mi előnyük volt az oroszokéi fölött, arról sok japán ember 
tudna egészen szakszerű előadást tartani; de próbáljon meg valaki 
ugyanazon ember előtt egy ilyen — Európában közkeletű — kifeje
zést használni: cccatilináris existencia» — és az nem fogja őt meg
érteni. Előbb egész előadást kell majd neki tartani, hogy ki volt 
Catilina és mit akart, és így tovább. 

íme a következőkben egy rövid kép arról, hogyan áll ma Japán
ban a közoktatás ügye: 

Az elemi iskolák száma 1902-ben 28.381 volt, tanulóik száma 
4,980.604. Bele van értve ezen számba a 6351 felsőbb elemi iskola 
összesen 948.777 tanulóval. Az alkalmazott tanítók száma 102.700 
volt, ebből azonban egy ötödrésznek nem volt diplomája. Az alsóbb-
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fokú elemi iskolákban nincsen tandíj. Tantárgyak az alsó négy osz
tályban: Erkölcstan, japán nyelv, számtan és torna; némely helye
ken egyes melléktárgyak, mint rajz, ének, kézimunka, leányok számára 
pedig varrás. Az alsó négy osztály elvégzése után át lehet lépni és 
a tanulók 60 százaléka tényleg át is lép a felsőbb elemi iskolába, a 
melynek kurzusa 2—3—4 év, tárgyai pedig az erkölcstan, japán 
nyelv, japán történelem, számtan, természettan, rajz. ének és torna. 
Lehetnek a szükséghez képest különböző melléktárgyak is, közöttük 
az angol nyelv. 

A mi a japán középiskolát illeti, az több tekintetben különbözik 
a miénktől. Először is a japán középiskola egységes, nincsen gimná
zium és reál, hanem ugyanazon egy tanterve van az ország vala
mennyi középiskolájának. Tanítanak benne klasszikus tárgyat is, de 
nem latint vagy görögöt, hanem a régi kinai klasszikusokat. A fő-
súly azoban a reális tantárgyakra van fektetve. A másik nagy különb
ség a mienkhez képest az, hogy nem nyolcz, hanem csak öt év
folyamból áll, de hogy valaki az első osztályába felvehető legyen, 
annak legalább 12 évesnek kell lennie és el kellett- végeznie a fel
sőbb elemi iskola két osztályát is. A középiskola tantárgyai: Erkölcs
tan, japán és kinai nyelv, idegen nyelvek, történelem és földrajz, 
mennyiségtan, természetrajz (az ötödik évben nincsen), fizika és 
chémia (a két utolsó évben), a jogtudomány és nemzetgazdaságtan 
elemei (az utolsó évben), rajz (az utolsó év kivételével), ének (az 
utolsó két év kivételével), torna. A mely tárgynál egyéb nincsen 
kitéve, azt valamennyi osztályban tanítják. A kínaiból csak a régi 
klasszikusokat tanítják, a modern kinai nyelvet nem. Az ötödik év 
után a tanuló tetszése szerint résztvehet még egy egyéves kurzuson. 
Az óraszám az L, II. és III. évben heti 28, a IV. és V. évben 30 óra. 
1902-ben 292 ilyen iskola volt az országban, 102.304 tanulóval. 

A középiskolákon kívül nagy számmal vannak az országban 
különböző szakiskolák; ide számítanak a kereskedelmi iskolák is. 
Számuk az 1902-ik évben együttvéve 392 volt. 

Az egyéb fajta főiskolákról nem szólva, egyetem ezidőszerint 
kettő van az országban, a tokiói és a kyotoi császári egyetemek. 
A tokiói császári egyetem (Tokyo Teikoku Daigaku) alapítási éve 1886; 
fakultásainak száma hat, úgymint jogi, orvosi, mérnöki, irodalmi, 
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természettudományi és gazdászati fakultás. A legtöbb tanszéke a jogi 
fakultásnak van, a rendes jogi tantárgyakon kívül tanítják rajta a 
német, franczia és angol jogot is, ez utóbbit két tanszéken. Álljon 
itt szemléltetőül a gazdászati fakultás tanszékeinek sora: 

Földmívelés ... ... 2 tanszék 
Földmívelési vegytan és általános vegytan ... 2 . « 
Erdőgazdaságtan 4 « 
Növénytan ... 
Állattan, rovartan és selyemtermelés 
Kertészet ... ... _ ... 
Állattenyésztés ... ... 
Földtan és talajmüvelés ... ... 
Szerves fizika és meteorológia ... ... ... ... 
Földművelésügyi politika és politikai nemzetgazda

ságtan .„ 
Állatorvosi böncztan 
Fiziológia - ... 
Állatorvosi gyógytan és sebészet 
Állattenyésztési produktumok ... 
Erdőgazdasági produktumok értékesítése ... ... 1 « 

A mi a hallgatóknak az egyes fakultások között való megosz
lását illeti: a hallgatók nagyrésze a tokiói egyetemen, akárcsak a 
budapestin, jogász. A kék és zöld kimonókban, fatalpakon körül-
tappogó tokiói jogászgyerekek nem olyan sneidigok ugyan, mint 
budapesti kollégáik, hanem az egyetemnek itt is ezen épületcsoportja 
a legnépesebb és a leghangosabb. Az összes hallgatóknak csaknem 
fele jogász; itt azonban még távolról sem kell félniök, hogy a diplo
mával a zsebükben nem birnak állást kapni. A tényleges alkalma
zásban lévő birák és ügyészek még csak egy ötödrészének van diplo
mája és így nagy kereslet van a diplomás emberek iránt. Még töké
letlenebbek az állapotok a tanári és orvosi karban, a hol szintén 
aránytalanul sok a diploma nélküli ember és ezért az egyetemet 
végzett fiatalemberek joggal remélhetik, hogy hamarosan álláshoz 
jutnak. 

A jogászok után szám tekintetében az orvosi és mérnöki fakul
tások hallgatói következnek; leggyöngébb a látogatottsága a szoro
san vett természettudományok fakultásának. Itt a hallgatók tényleges 
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száma egy harmadát sem éri el annak a számnak, a melynek be
fogadására a fakultás képes volna. Illusztrácziója ez — meggyőződésem 
szerint — annak a ténynek, hogy a japán még távolról sincs annyira 
megérve, hogy a tudományt önmagáért keresné. Ahhoz metafizikai 
érzék és tudományos múlt kellene, mint a németnél; a japánnál 
pedig hiányzik mind a kettő. Ő neki a tudomány annak lehető leg
gyorsabb praktikus alkalmazása végett kell; magát a tudományt 
szereti készen kapni az európaitól, ő azután annak vívmányait mesteri-
leg tökéletesíti tovább és leszedi róluk a tejfölt. 

Az átlagos japánról mondom ezt. Pl. az orvosi fakultáson 1897-ben 
25 volt a doktorrá avatottak száma, 1902-ben pedig 94. Ellenben a 
természettudományi fakultáson 1897-ben 26-an nyerték el a Rigakushi 
(természettudományok doktora) czimet, míg 1902-ben csak 12. 

Másrészt viszont teljes elismeréssel kell adózni annak a kis 
csoportnak, a mely ezen a téren — a szorosan vett természettudo
mányok terén — is fáradhatatlanul és igazán hangyaszorgalommal 
működik tovább. A legkiválóbbak egyike Tanakadete tanár, a fizika 
tanára, a ki az edinburghi egyetemen végzett és megfordult Buda
pesten is. Engem a természetrajzi gyűjtemények érdekeltek, csakhogy 
egy kissé körülményes volt a hozzájuk jutás. Ajánlólevél volt bőven, 
a magyar kormánytól, a washingtoni japán követségtől és dr. Lóczy 
Lajos úrtól, a budapesti egyetemen a földrajz tanárától, a ki hosszabb 
időt töltött Japánban és jól ismeri a fakultás professzorait, hanem 
a vakáczió volt a baj, a mely még zárva tartotta az egyetemet, a 
tanárok pedig szerteszét voltak az országban, különböző tudományos 
megfigyeléseken. Végre a fizikai laboratóriumban fölfedeztem Tana
kadete tanárt, a ki szintén útnak indulóban volt Yezo szigetére, hogy 
ott egy földrengést figyeljen meg és épen egy galvanométert alakí
tott át saját módja szerint seismografikus apparátussá. A hagyomá
nyos tea mellett szívesen beszélt budapesti időzéséről és készségesen 
megadta a kivánt fölvilágosításökat. Ezekkel azután másnap elindul
tam Yamagawa rektor fölkeresésére, a ki az engedélyt megadhatta. 
Csúnya esős időben vitt a kuli az apró faházak között Tokió egyik 
villanegyedébe, a hol a rektor háza állott és néhány percznyi vára
kozás után kijött a házigazda. Bemutatkoztunk és barátságosan meg
hívott egy csésze teára. Ez persze legelőször is azt jelentette, hogy 
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tessék a czipőket levetni, miután japán házba czipőstül belépni óriási 
neveletlenség volna. A czipők tehát ott maradtak a ház küszöbén 
kuporgó szolga őrizete alatt, én pedig a könyvtárszobákon keresztül 
követtem a ház belsejébe a gazdát. A könyvtárszobában ne tessék 
könyvszekrényt vagy állványokat keresni, szó sincs róla; a könyvek 
ott vannak szép sorjában a padlón. A küszöbön ott volt már egy 
pár czipő, beljebb jutva azután előkerült a gazdájuk is, egy komoly
képű, fekete szalonkabátos úr ült a gyékényen a teáskanna mellett. 
A jogi fakultás egyik tanára volt. Mellette szépen elhelyezkedtem én, 
velünk szemben pedig a rektor teljes otthoni kényelemben, azaz kimo-
nóban és mezítláb. Le
nyeltünk tea czimén egy
nehány csésze meleg 
vizet, a parázson meg
gyújtva elszíttunk egy
párat azokból a könnyű 
japán czigarettákból, a 
mik úgy égnek, mint a 
szalma, megbeszéltük a 
dolgainkat, azután bú
csúztam. Mire a kapuba 
értem, már nemcsak a 
házigazda kisért ki, ha
nem a család apraja-nagyja; a hányan voltak, az mint ott haj
longott az ajtóban, udvarias, mély hajbókolással. És most követ
kezett valami, a mi a japánnak könnyen megy, hanem európai 
emberre végre roppantul komikus helyzetet teremt. Tudniillik a czipő 
felhúzása. A japánnak könnyen megy, mert egyszerűen belebújik a 
papucsába és nem kénytelen hátatfordítani a kikisérőknek; nekem 
azonban végre is nem volt mit tennem, mint leülni a küszöbön és 
úgy húzni a czipőt, miközben az egész família mélyen meghajolva 
állt az ajtóban. Örök kár, hogy erről a remek jelenetről nem készült 
fölvétel. Végre fönn volt a czipő és nem voltam kénytelen tovább 
is hátat fordítani a rector magnificusnak; még egy kölcsönös mély 
meghajlás, azután az egy személyben kocsis-ló fölhúzza az ernyőt, 
gondosan betakarja az utasának a lábait az eső ellen, kezei közé 

Az apró faházak között. 
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kapja a rudat és talpal tovább. Még egynehány vizitet kellett meg
tenni ezen a locs-pocs délelőttön, szerencsére azok európaiaknak 
szóltak és így nem ismétlődött a czipővel való müvelet. 

Harmadnap azután a viszontláttam a rektort az egyetemen a 
hivatalos helyiségében; akkor már kifogástalan európai ruhában volt. 
Egy hivatalnokot adott mellém és azzal sorra jártam az engem ér
deklő, gyűjteményeket, legtovább időzvén annál, melyben Japán part
jainak bámulatosan gazdag tengeri faunája van összegyűjtve. A tokiói 
öböl bejáratánál, Misakiban van az egyetemnek egy tengeri biológiai 
állomása és mivel itt a tenger faunája feltűnően gazdag ritka pél
dányokban, azért ennek a laboratóriumnak igen értékes anyag áll 
rendelkezésére és innen gazdagszik az egyetemi gyűjtemény is. Az 
egyetem természettudományi kollégiumának másik nevezetessége a 
seismologiai intézet és megfigyelőhely; a földrengések természetét, 
irányát és kiterjedését figyelik meg ebben. Ez kiváló fontossággal 
bir Japánra nézve, a melyben annyi vulkán van és a mely ma is 
folytonosan működő földalatti tevékenységnek a szinhelye. A föld
rengések itt ugyancsak nem tartoznak a ritkaságok közé; a míg Tokió
ban voltam, azalatt is volt egy gyönge rengés. Az ilyentől legföl
jebb az üvegek csendülnek meg egy pillanatra és'egynehány fali óra 
áll meg, hanem néha óriási erővel jön és mérhetetlen károkat okoz 
az. Ilyen volt az 1855-iki földrengés, a mikor romba dőlt majd az 
egész város. A seismologiai intézet gyakorlati haszna az, hogy meg
mutatja, melyek a földrengési czentrumok, és hogy átlag mely irány
ban terjed a rengés; az ilyen leginkább fenyegetett helyeken azután 
lehetőleg kerülik a massziv kőépületek emelését — ez az egyik oka, 
hogy miért van Tokió is legnagyobbrészt fából — főleg pedig a gyár
kéményeket nem építik ilyen helyeken téglából, hanem vaspléhből. 

Innen kalauzom átvezetett az egyetem klinikájára. Csinos fa
épület, bár nem nagy az egész, mindössze százötven beteg van benne. 
Hanem nagyon tiszta; minden ragyog benne, mint a tükör. A nagy 
tisztaságot az is segíti föntartani, hogy itt is künn kell hagyni a 
czipőt; helyette szalmatalpat kap a látogató, a melyen egy darabig 
ügyetlenül imbolyog az európai ember, azután mihamarabb el is 
veszíti a lábáról. A vezetőm törött angolsággal beszélt, de azzal biz
tatott, hogy a kórházban lévő orvosok között van több, a ki Német-
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országban tanult, hogy azok majd németül magyaráznak. Előre örül
tem a biztatásnak, de bizony nem lett abból semmi; a derék emberek 
kitűnően érhették a tudományukat, de ha akár Berlinben tanultak is, 
olyan alaposan elfelejtették a nyelvet, hogy alig maradt meg abból 
bennük több egynéhány szónál. Egyáltalában a mi a japánok nyelv
tudományát illeti, az arról való képet nem szabad idealizálni: a 
műveltje átlag birja az angol nyelvet, de nem valami kiválóan kezeli 
azt; németül vagy francziául kevesen tudnak. Hanem a kórházuk, az 
igen kedves és tiszta volt. Patyolat
tiszta agyi ruhák közt feküdtek a 
betegek és a legnagyobb rend volt 
mindenütt. A konyhából épen kis 
sajkákban vitték szét az ételt: a 
vízben főtt rizst és a sqoju-t, a mi 
az igen tápláló mami babból készül. 
Ennek igen nagy a fehérnyetartalma 
és fóleg ebből készül a katonaság 
tápláléka is. 

Hátra voltak még, a mi iránt 
legjobban érdeklődtem, a középisko
lák. Itt Tokióban is láttam egy
néhányat, köztük a nemes ifjak isko
láját, meg egy európait, a melyet a 
franczia marista-szerzetesek (Fréres 
de Marié) tartanak fönn, internátus- YamamotoNobidsuro, Togo főhadsegéde. 
sal kapcsolatban. Ez a város közepén fekszik, szép nagy telep, udva
rokkal és kerttel; van benne elemi-, közép- és kereskedelmi iskola. 
Ebben csak japán fiúk nevelkednek, míg a yokohamai intézetben az 
európaiak és a meszticzek (fehérek és japánok gyermekei); a kor
mány kívánja ezt így, hogy a két elem el legyen különítve egymás
tól Van nekik azonkívül az országban több intézetük is. Itt, a «Haj-
nali csillaga-ról nevezett tokiói kollégiumukban nevelkedett Togo 
tengernagy főhadsegéde, az említett Yamamoto Nobudsiro; itt 
keresztelkedett meg tizenhatéves korában és azóta is igen buzgó 
keresztény. Évenkint többször meglátogatja az intézetet és ilyenkor 
büszkeséggel néz reá az egész intézet, ő pedig .sohasem mulasztja 
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el az intézet kápolnáját fölkeresni és hosszú időt tölt ott az Oltári
szentség imádásában. A tavaszszal, mielőtt csatlakozott volna flottá
jához, hogy azzal a tsushimai szorosba kimenjen az oroszok elé, 
két napot töltött itt lelkigyakorlatban, gyónt és áldozott, azután 
ragyogó arczczal indult útjára, e szavakkal búcsúzva el: «Es most 
megyünk porrátörni az oroszokat!)) Az bizonyos, hogy egy-egy ilyen 
ember példája rendkívül sokat használ a fiatal japán kereszténység
nek. Általában a tengerésztisztek között, a kinek alkalmuk nyilik 
más országokkal megismerkedni, elég sok a keresztény; Ito ellen
tengernagy katholikus, Uriu és Togo protestáns keresztények. Az 
intézet természetesen nem sürgeti, nem is sürgethetné valakinek a 
keresztény hitre térését; hanem azt teszi, hogy a tantervben előírt 
erkölcstant az intézet papja adja elő a keresztény erkölcstan alapján, 
azonkívül rendkívüli tárgyként tanítják a keresztény vallást. így is 
évenként több megtérés történik, a többiekkel pedig legalább az az 
eredmény, hogy tisztult fogalmakat nyernek a kereszténységről és 
azokat viszik ki a közéletbe s ez sem megvetendő eredmény. 

A tanárok igen dicsérték a japán tanulók nagy önfegyelmezését, 
tudásvágyát és hogy nagy tisztelettel viseltetnek európai tanárjaik iránt. 
Már azután, hogy mindig őszinte-e ez a tisztelet, annak a végére 
kellene járni, csakhogy ez nehéz, mint egyáltalában igen nehéz a 
japán valódi jellemét és gondolkodását kiismerni. Ha Talleyrand azt 
mondhatta, hogy: a szavak arra valók, hogy elleplezzük velük gon
dolatainkat— úgy ezt a diplomata mesterséget a japán nagyon is érti. 

Megmutatták még a tanulók fürdőhelyiségeit is, az európai 
mintájút és a japánt. Az "európai fürdő nem nagy népszerűségnek 
örvend a diákok között, annál inkább a sajátjuk, a japán. Ez egy 
éktelen nagy kád, tele forró vízzel, de olyannal, hogy magunkfajta 
ember ész nélkül ugranék ki belőle, a japán pedig akkor boldog, ha 
beleülhet nyakig. A hányan beleférnek, annyian ülnek a. forró víz
ben, a melyben európai embernek lejönne a bőre és ilyen forró 
vízben fürdik a népnek kicsinye-nagyja. 

Iskolai életet eddig nem láthattam, mert még nem kezdődött 
el a tanév. De számítva arra, hogy mire lekerülök az ország déli 
részébe, már megkezdődnek az előadások, jónak láttam bemenni a 
közoktatásügyi minisztériumba, passepartout kérni. Az államtitkár 
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fogadott és mindenféle európai (és kínai) hosszú czeremóniák és 
ügyosztályokba való küldözések nélkül ott a gőzölgő tea mellett 
tusba mártott finom ecsettel mindjárt meg is írt egy hosszú papirt, 
ez volt apassepartoút. Gyorsaság nem boszorkányság és rövid néhány 
perez alatt czifra japán betűkkel lett tele a hosszú, vékony szelet; 
hogy mit tartalmaz, máig sem tudom, hanem valami jónak kell 
ráírva lenni, mert mindenütt gyors és szíves készséget váltott ki az 
igazgatók részéről. Az államtitkár, Sadatake Koba európalátott, művelt 
úriember és jól beszél németül; a mi feltűnt a hivatalában, az volt, hogy 
a rendelkezésére álló szolgák mind 12—13 éves gyermekek voltak. 
Később megtudtam ennek az okos, japánira valló berendezkedésnek 
az okát: a míg valaki gyermek, a játék érdekli és nem kutat 
hivatalos titkok után. Ha felnői, áthelyezik máshová. A hivatalokban 
pedig gyorsan futott végig a toll vagy ecset a papirosokon; lelki
ismeretesen dolgozó hivatalnokok ültek az íróasztaluk mögött, vagy 
jártak iratcsomókkal hangtalanul a folyosón. Sehol semmi fényűzés; 
praktikusan, de egyszerűen volt berendezve minden és azt hiszem, 
a hivatalnokok fizetése sem nagy, mert mindent összevéve, Japán 
bizony nem valami gazdag ország. És mégis nagygyá, erőssé teszi 
fiainak munkája, az a lelkiismeretes, serény, hangyamunka, a mit a 
fürkésző szemmel, oknyomozó vizsgálódással néző idegen mindenütt 
észrevesz: műhelyekben, iskolákban, hivatalokban egyaránt. Hogy a 
diákok hogyan veszik ki belőle a maguk részét, azt az ország má
sodik legnagyobb városában, Osakában láttam, azt ott mondom el. 
Ez az alsóbb osztályoknál természeti dispoziczióból és életszükség
letből folyó, a nemzet vezető értelmiségénél pedig kötelességérzetből 
és a nemzet nagyságáért való lankadatlan és törtető munka az, a 
melyből ilyen rövid idő alatt megszületett és még egyre születik 
Dai Nippon, a Nagy Japánország! 
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SKOLÁKBÓL, hivatalokból, tudományos intézetekből, szóval a Dai 
Nippon sürgő műhelyeiből kijutva, a régi, költői, virágillatos, 
színes Japánt akarja látni a Föld másik feléről jött utazó. Nagy 

kőházakat, bennük sürgő hivatalnokokat, operácziós termeket, kereske
delmi múzeumokat látott a világnak más részén is, most valami olyat 
keres, a mi másutt nincs; furcsán bongó muzsikát, csöndes pagodákat, 
a hol a titokzatos, homályos, aranyos lakkos háttérből nagy szemeit 
idegenül mereszti egy czifra bálvány; a mit máshol nem lehet látni, 
a miért el kell jönni ide! Megvan; itt van mindjárt a közelben, nem 
kell messzire menni érte. Egy park áll itt a város szélén, az Ueno-
park, valóságos kis erdő, ott szól a muzsika, a tam-tam, a gong, a 
sejtelmes, búgó, monoton ázsiai zene. Tehát arrafelé! Vasárnap dél
után van; a mióta az új módon számítják az időt, itt is ünnep ez, 
illetve hivatalos szünnap, szünetel a munka, rogyásig telvék a villamos 
kocsik és tarka szalagban kígyózik kifelé a lengő bőruhás publikum. 
Egy kis tó mellett visz el utunk, a Shinoba^u ez az Ueno-park előtt, 
lótuszvirág bontja a tükrét, teljes virágzásban így augusztus végén; 
egy kis félszigeten vendéglő áll rajta; estére majd, ha kigyúlnak a 
szines papiros-lámpák, ide jövünk vissza, teát szürcsölni a lótusztó 
partján. Addig pedig előre, a népezrek útján, hadd lássuk, mit tud, 
hogyan mulat vasárnap délután a kedélyes, nevetgélő gyermek, 
Tokió népe? 

De pszt! Meg kell állni egy perezre. Valami zene hallik a közeli 
utczából, a kis faházak közül. Mindjárt ideér. Csakugyan, kibukkan 
az első pár, azután a másik, katonák hosszú sorban; katonazenekar 
fúj bús, egyhangú nótát. Majd lengő zászlók jönnek, kék, fehér, 
lilaszín, czifra nagy betűkkel. Utánuk sárga, pergamenarczú, kopaszra 
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beretvált bonczok, némán vesznek körül egy képet meg egy ládát. 
Halottas menet. Az arczkép egy fiatal katonát mutat, tisztet; annak 
a hamvait hordozza a láda. A körülállók elmondják röviden a tör
ténetét: Hadnagy volt a seregnél, odaát küzdött Dai Nipponért a 
tenger másik partján, Mandsuria úttalan pusztáin, kopár dombjai 
között. Ott kapta a sebét és azzal hazajött meghalni. Otthon eléget
ték az illatos máglyán és most viszik ki kézben a kis fekete ládá
ban a hamvát, hogy odakünn eltegyék a földbe, egy kis kőoszlop 

A diákok zenekara. 

alá, az ősei mellé. A rokonsága és családja kiséri utolsó útján, de 
sehol egy nedves szem. Japán embernek nem illik sírni, soha, ha 
akármi baj éri; úgy illik, azt kivánja az illem, hogy derült arczczal 
nézzen még a halál csontvázarczába is, és az édesanya könny nélkül 
kisérje a fiát. És hogyan is lehetne sírni érte, hiszen jól járt: a 
hazáért, a nemzetért, az ősök szentélyeiért halt meg és azoknak 
fényes, hosszú sora várja most a lelkét! Mikor pedig a katona
zene elhallgat, gyermekek kórusa szólal meg; egy csapat fiú fúj 
furulyán lassú, hosszan nyújtott nótát; hamisan hangzik, irgalmatla
nul, de nem nagyszerű ez a diákzenekar egy elesett tiszt utolsó 
útján? Az emberek tisztelettel állnak félre az útból, a lótusztó illatát 

Sebők dr. : Öt világrészen keresztül. 23 
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átlengeti a szél; ragyogó, napsugaras délutánon, szomorúság nélkül, 
üde, derült gyermekarczok, virágillat és ünnepi zene közt megy meg
pihenni a hazai földbe az, a ki azért küzdve halt meg. És ezt a 
képet látta előre az a katona ott Mandsuria mezőin, e%t akarta és-
ezért kereste a dicsőséges halált; hol van az a kancsukával előre-
kényszerített orosz had, a mi egy ilyen seregnek ellene birna állni? 

A temetési menet elvonult az ő egyhangú zenéjével és az 
ünneplő sokaság tovább hullámzott, majd mind egy irányban, az 
Asákusa Kwannon, Kwannon istenasszony temploma felé. A kegyelem 
istennőjének temploma ez, melyben egy ősrégi képét őrzik, azt mond
ják, hogy a kép több mint ezer esztendős. Magát a képet sohasem 
szabad látni, hanem helyette megláthatja az ájtatos hivő az isten
asszony harminczhárom földi megtestesülésének és huszonnyolcz 
megjelenésének a képét. Ha ez kevés volna ahhoz, hogy ájtatosságra 
hangolja őt, talál más, Ízlése szerint való bálványt; az egyik kegye
sen néz le a trónusáról, a másik meg a fogát vicsorgatja reá. Van 
olyan, a ki betegségben segít, ha szépen simogatják; egészen le
csiszolták már a sok simogatással. Sárkányok, angyalok és minden
féle csodálatos lények népesítenek falat és tetőt, a középen pedig, 
két pap ül komoly arczczal, ő hozzájuk fordulhat a vásárló, hogy 
megvegye az istennő szines papirképét. A főszentély előtt mindig 
van egy hajlongó csoport; odajön, megáll, homlokához teszi a kezét 
és mélyen meghajtja magát, egynéhány szót morog, azután kis pénz
darab csörren a rostélyon, az ájtatoskodó tovább megy és más fog
lalja el a helyét. Sűrű egymásutánban hull a rostélyra a garas, mert ez 
Tokió legnépszerűbb temploma (van azután akárhány, a melyik kong 
az ürességtől); de nemcsak imádkozni járnak ide az emberek. Dehogy!. 
Valóságos kaszinó a templom. A ki elvégezte az ájtatosságát és letette a 
garast, a másik perczben már vidáman fecseg valamelyik ismerősével. 
A papok mormognak, az ájtatosok hajbókolnak az istenség előtt, egy 
csoport katona czigarettázva megy át, gyermekek futkároznak a lép
csőkön és az aranyos bálványok körül, egész családok itt örvendez
nek a viszontlátásnak, némelyik megkondítja az imaharangot, a fa
papucsok kaffognak, olyan folytonos zaj, morgás, nevetgélés, beszéd 
hallik, akár egy színházban a fölvonásközben. Ilyen a japán ember 
ájtatossága; megadja a bálványnak, a mi a halványé-: egy kis haj-
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longást, egy csendítést a harangon, no meg a garast, azt azután nem 
veheti rossz néven tőle senki sem, ha a másik perczben már hátat 
fordít annak és valamelyik ismerősével kezdi tárgyalni a nap esemé
nyeit. Hogy mi mindenre jó a japánnak a templom, azt illusztrálja 
a közeli, ugyancsak buddhista templomnak, a Mon^eki-nék. egy 
oszlopán a figyelmeztetés: Ne tessék itt végezni a délutáni alvást! 
A szines lámpák közül sötéten válik el az aranyos lakk háttér; 
megfordulva pedig, az oszlopok nyitott közein át a százféleképen 
nyüzsgő élet az, a mit a kép mutat. Nagy, vörösre mázolt, kunko
rodott tetejű kapu vezet a templomtérre; rémisztő fogvicsorgató 
szörnyek őrzik a be
járatot, mellettük pe
dig óriási papucsok 
függnek, fogadalmi 
ajándékul olyanok
tól, a kik jó gyalog
lók akarnak lenni. 
A templom udvaron 
kívül, a kapu mellett 
két kis pagoda áll, 
mindkettejük előtt 
egy-egy nagy imád
ságos malom; a ki 
ezt a kényelmesebb A z (cAsakusa Kwannon» templom feljárata, 

módját választja az imádságnak, egyet csavar a hengeren, a többit 
majd elvégzi helyette az. A másik oldalon, a malommal szemben 
pedig egy nagy bronzharang áll, ez meg talán adósságot fizetni jó; 
ha Japánban is akad, a ki a nagy harangra bízza a fizetést, hát ez 
csakugyan elég nagy ahhoz. Mondják, hogy hatalmas hangja van; 
ha jól megütik, végighangzik az egész városrészen. 

A mi azután a templom körül van, hát az maga a hamisítatlan 
japán népélet. Kaleidoszkópban, mozgófényképeken látni odahaza 
ilyesmit, de a míg valaki nem látja szemtől-szembe, nem lehet igazi 
fogalma róla. Tokió Coney Islandja ez, csakhogy a yankee sietése 
és nyaktörő mulatságai nélkül. Egy hosszú utcza, a két oldalán hihe
tetlen tarkaságú bódék; árulnak bennük mindenfajta czifra olcsósá-
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got, a mi a vasárnapi publikumnak való, selymet, madarat, csigákat, 
játékot, czukros bablisztből való süteményt, a mi szemre szép, hanem 
a ki nem szokott hozzá, annak alaposan megfekszi a gyomrát. 
Körülöttük tízezernyi csacsogó, nevető nép tolong; legyezős, nap-
ernyős asszonyok a festői nemzeti öltözetben, gyermekek kis kimo-
nójukban és matrózsapkával a fejükön, katonák, a kik épen olyan 
kedélyesen bámészkodnak a bódék előtt, mint minálunk a város
ligetben. Fehér embert keresve sem látni. Amodább egy kis tó, nagy 
aranyhalakkal és szigeti kertekkel, egészen olyan, a minőket japán 
vázákról ismer minden ember. Nagy szomorúfüzek lógnak a vizébe, 
a czirádás fakorlátos hidakról pedig kövér aranyhalakat etet a pub
likum. Ennek a partja is csupa kacskaringós tetejű mutatványos bódé; 
az egyikben japán birkózást vagy a mukdeni csata képeit mutatják; 
tízfelé is látható Togo, Oyama meg Kuropatkin; a hívogató plakát 
karrikatura, hogyan nyalogatja sebeit a vérző orosz medve. Másutt 
amerikai nótákat harsog a fonográf, vagy állatsereglet van elrejtve 
kedves kis japán kert között; a publikum ugyanaz, a mi a város
ligetben vagy a bécsi Wurstlpráterben, csakhogy kimonós és sárga. 
No, meg jóval csöndesebb. De azért van a rikkancs, hogy pótolja a 
lármát; hóna alatt van az újság, a Nisi-Nisi Simbun, azzal fúrja 
magát keresztül a tömegen. Hogy jobban észrevegyék, egy csomó 
csengetyüt köt az övére; tessék elképzelni azt a hangversenyt, mikor 
egy csomó ilyen gyorslábú, csengetyűs flczkó fut végig az utczán! 
A tolongó sokaság fölött pedig magasan kiemelkedve trónol az 
Asakusa-torony (Ryo-un-kaku); tizenkét emeletét hetven méternyire 
emeli a szellős magasba és innen láthatni legjobban Tokió képét. 
Az emeleteken kis ozsonnázó helyek és árúbódék vannak; ha ezekbe 
betéved, egyhamar ki nem szabadul az idegen. Én is vagy két óra
hosszat voltam fönn a toronyban, a szép kilátáson kívül emlékül 
hoztam egy csomó japán apróságot, meg egy exotikus ozsonna em
lékét: egy üveg japán sör, édes kétszersült, befőtt egres és baraczk, 
meg az elmaradhatatlan tea. A kis faragott meg öntött csecsebecsé
ket itthon persze szétvitték az ismerősök, hanem az utolsó, egy kis 
bronzbálvány, mégis hű maradt hozzám. Félesztendő. múlt el és 
már régen a «fehér» világ vesz körül vele együtt, de a jókedvű kis 
szörnyeteg az ő nagy pókhasával itt az íróasztalon, a villamos körte 
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fényében még mindig olyan barátságosan vigyorog le rám, mint 
mikor először találkoztunk a hallgató magasban, az Asakusa tornyán. 
Mintha kérdené: No, mikor megyünk megint vissza oda a világ 
másik oldalára, a csöndes sárga emberek közé? 

-K-K * 

Mert hiába, mégis csak a csönd annak a világnak a hangja. 
Hiába van ünnep, vasárnap délután, tíz és tízezer nyüzsgő ember az 
utczán, félakkora lármát sem csinál, mintha másutt volna ez. Valami 
délolasz városhoz képest meg épen ünnepi csönd számba megy az 
egész. Csöndes a beszéde ennek a népnek, tompa, egyhangú az ének, 
a mi mellett a katonája masiroz az utczán; olyan, mintha fadobot 
ütnének; búgon, sejtelmesen hangzik az a zene is innen a szomszéd
ból, az Ueno-park fái alól. Egynéhány lépéssel odébb pedig épen a 
tökéletes csend és hallgatás birodalmába lép az utas. A shogimok 
sírja van ezen a helyen. A Tokugawa-uralkodóháznak hat shogunja 
van eltemetve az Ueno-parkban, másik hat a Shiba-park halottas 
templomaiban, a város másik végén. Maga a dinasztiaalapító Jeyasu 
Nikkó-b&n nyugszik, a dinasztia utolsó tagja pedig Yoshinobu (Keiki), 
az utolsó shogun, a ki lemondott 1868-ban, még ma is él vissza-
voultan Tokióban. Régi dicsőségnek, büszke feudális idők urainak 
walhallája ez a sírkert; a mit a régi Japán tudott művészetben, 
finomságban, felülmúlhatatlanul filigrán, aprólékos, türelmes munká
ban, azt összehordta ide aranyos szemfedőnek a pihenő shogunok 
hamvai fölé. Sötét aranyban csillog a két halottas templom; csodás 
értékű lakkmunkák a falakon, mennyezeten, padlón; sárkányok, 
főnixek és más csodás alakok néznek le a faragott chrysanthemum-
csoportok közül a látogatóra. Csöndes vezető mögött haladva, sarut-
lanul kell körüljárni az ősöknek ezt a helyét; ilyenkor érti meg az 
ember, hogy mi az a Shinto, a tulajdonképeni japán nemzeti vallás. 
Igazában nem is annyira vallás, mint inkább a természet és az ősök tisz
telete. Persze későbben az ősökből istenek lettek, meg a shintoizmus 
erősen összekeveredett a buddhizmussal, a mit a hatodik század köze
pén hoztak be Korea felől. A buddhizmus sem maradt meg eredeti 
alakjában, a hogyan Indiában megszületett; a kettőnek összevegyülé-
séből támadt az a félig őstisztelet, félig vallás, a mi ma még a japán 
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nép nagyobb részének a metafizikája. A természetfölöttinek keresésé
ben, főleg azonban a hagyományban van a gyökere; sok japán 
családnál ott van a szoba sarkában a kis oltár, a hol virágot áldoz
nak az ősök emlékének. De azért elmennek a buddhista templomba is, 
meghajtogatni magukat egy kissé az istenek előtt, meghúzni az imád
ságos harangot és — találkozni az ismerősökkel. A hagyomány és 
a megszokások hatalma erős; de azért a műveltség térfoglalása 
elől mindinkább hátrál az elődöktől öröklött kultusz, mint vallás. 
Mint ősök tisztelete azonban fönnállhat mindig. 

Az elvirágzott cse
resznyefák ágai ráborul
nak a sírkert kőfalára, 
melyen belül faragott 
kőlámpások százai kö
zött áll a hat uralkodó 
sírja. A nagyváros zaja 
nem hatolhat be erre a 
csendes helyre zavarni 
a halottakat; jobb is ne
kik így. Ugyan hogyan 
nézne körül egy-egy 
ilyen, századok előtt le
pihent shogun, ha va
lami csoda fölkeltené őt 
sírjából és villamos ív-

villamos kocsik között 

A halottak birodalmában. A képen látható faragott kő
oszlopok kivilágításokkor használt lámpatartók. 

utczákon, futkározó lámpákkal világított 
találná magát? 

A régi Japán történetéről beszél az Ueno-park múzeumának a 
történelmi része is. Kezdve a történelemelőtti időkön, a középkoron 
és a keresztény befolyás idején át vegyest mutat bizarr és tiszteletre
méltó régiségeket ennek a földnek a történetéből. A történelem
előtti idők agyag- és kőszerszámai között legérdekesebbek azok az 
agyagból égetett primitív ember- és lóalakok, a melyeket itt a szige
teken főnökök és kiváló harczosok sírjaiban találtak. Eredetileg az 
elhunytnak lovait és szolgáit vele együtt temették el: mikor azután 
ezt a kegyetlen szokást abbanhagyták, szükségesnek látták, hogy leg-
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alább ilyen agyagképekben küldjék a szolgákat és lovakat az elhunyt 
után, netalán a másik világon szükséget szenvedjen bennük. Itt 
mutogatnak a későbbi korból egy óriási dobot, a melyet a vallásos 
jellegű Bugaku-táncznál használtak, egy koreai mandarin palankint, 
a mi igen furcsa egy alkalmatosság: viszik is, meg tolják is; egy 
kereke van, azon halad tovább, de elől is, hátul is egyensúlyozni 
kell a rúdját, hogy ki ne dőljön belőle a mandarin ő méltósága. 
Impozánsak a régi császári palankinok, meg az állami nagy ökrös 
díszszekér, valóságos kis mozgó ház; selyemfüggönyökkel volt el
akasztva ez is, meg a császári trón is, ha rajtuk ült a mikádó. 
Közönséges halandónak nem volt szabad látnia a fenséges arczot; 
azt tartották, hogy megvakul, a ki a «Sárkányarcz»-ra pillant. 

Keresztény embernek azonban a legérdekesebb a gyűjteménynek 
az a része, a mely a XVI. és XVII. századbeli japán kereszténységnek 
emlékeit mutatja be. Nem nagy az egész gyűjtemény, mindössze két 
szekrény, de nagyon érdekes. Egy angol házaspárral sokáig álltunk a 
szekrények előtt, úgy, hogy lassankint egész csoport támadt körü
löttünk, végre még a terem őre is odajött, hogy ugyan mit tudnak 
ezek az idegenek olyan sokáig nézelődni ezen az egy helyen? De 
hogyne tudnának, mikor itt minden törött keresztdarabnak, minden 
szétszakadt olvasónak a története egy-egy hősköltemény a japán 
kereszténység véres halálharczából! Ezeket az oltárképeket, feszüle
teket földúlt templomok oltárairól ragadták el, ezeket az olvasókat 
imára kulcsolt kezekről tépték le a poroszlók, hogy a kereszt fájához 
kötözzék oda azokat a kezeket. A szenvedő Krisztus, a keresztre
feszítés stb. képei vannak itt ércz-domborműveken, ezek a hirhedt/wmí-
ita, taposásra szánt képek: arra valók voltak, hogy gyalázatos hittaga
dásnak legyenek eszközei. A kit a kereszténység gyanújába vettek, arra 
kényszerítették, hogy rátaposson egy ilyenre; a ki nem tette meg, azt 
készen várta a kínzás és a hóhér. Ugyanezt kívánták a partraszálló 
idegenektől, és a nagasaki-i holland kereskedőkről erősen áll a gyanú, 
hogy megtették ezt a gyalázatos dolgot, Judásmódra rátapostak az 
Üdvözítő képére a nyereséges üzlet kedvéért. Hősi vértanúság és ocs
mány árulás emlékeit őrzi ez a sarok, az Ueno-muzeum két üvegszek
rénye; legendás küzdelmek szellemseregei röpködik azt körül, föltámad 
előttünk az utolsó mentsvár: Shimabara várának negyvenezer vér-
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tanúkoronás hőse... Hogyne időzne itt sokáig, ha lehetne, órákig az 
ember, akárcsak odalenn Rómában, a katakombák alján. Ide, a 
múzeumba került az utolsó kosatsu is, egy régi hirdetőtábla, a minők 
egészen 1873-ig álltak a nyilvános tereken és nagy betűkkel hirdet
ték, hogy «a keresztények gonosz szektájához)) senki ne merjen csat
lakozni, a ki pedig tud róluk, az jelentse föl őket. Nagyon érdeke
sek a régi japán keresztény házakból való kis szobrok: japán ruhá
ban és hajviselettel ábrázolják szűz Máriát és más szenteket. Ugyanitt 
vannak annak a követségnek az emlékei, a melyet 1614-ben Date 
Masamune, Sendai keresztény daymioja küldött Rómába Hasekura 
Rokuemon vezetésével. A küldöttséget nagy kitüntetéssel fogadta a 
pápa és sok egyéb ajándékon kívül, Hasekurát római nemességgel 
ajándékozta meg. Le is van festve olasz nemesi ruhában és ott áll a 
kép a múzeumban az adományozó levéllel és a követség egyéb 
emlékeivel együtt. Mindezek évszázadokon át a daymio családjának, 
a Dateknak birtokában voltak "és onnan jutottak a múzeumba. 

A városnak másik történelmi és művészeti nevezetessége a Shiba-
park az ő halottastemplomaival és shogunsírjaival. Itt is hat ural
kodó van eltemetve nagyszerű templomok között és ünnepi csend 
lengi körül emléküket. A templomokban megmutatják a szines, ara
nyos arabeszkekkel ragyogó szentélyt, a hová régi időkben a shogun 
lépett be, ha eljött őseinek szellemét tisztelni; mögötte, az odavezető 
oszlopcsarnokban álltak a nagy hűbérurak, a daymiok, a külső ima
termet pedig az alsóbb nemesség foglalta el. Ez a régi kurtanemes
ség volt az, a mely legnehezebben tudott beletörődni a megváltozott 
állapotokba; föl is lázadt 1877-ben, az u. n. Satsuma-lázadásban és 
a kormány csapatainak elég dolgot adott a lázadást elfojtani, de 
végre is leverték őket. A Shiba-park százados fái zizegnek a shogu-
nok és a samuraik régi dicsőségéről, a negyvenhét Ronin-nak hősi 
haláláról, a huszadik század hangja pedig itt is belesivít a századok 
emlékeibe. A Shimbashi pályaház felől hallatszik a vonat füttyje, egy 
heti időzés után elhív Tokióból: tovább! Gud báj, nagy sárga város, 
megyünk le tovább, délnek! 

A milyen élvezet — egy kis kisiklás koczkázatával — az ameri
kai vasutakon utazni, olyan kevéssé megy élvezetszámba Japánban a 
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hosszabb vasutazás. Nem mintha rosszak volnának a vasutak, szó 
sincs róla, hiszen amerikai meg európai mintákról valók, hanem 
bosszantóan kicsinyek. Olyan apró légyfogók a kocsik, mint a hol
landokéi; mignon a lokomotív, keskenyvágányú a vonal, ha gyorsan 
szalad is az apró jószág, nem bír rövidesen nagy utat tenni, sok az 
apró állomás és minduntalan megáll a vonat... kétségbeejtő! Vasút 
dolgában elkelne még Japánnak egy kevés amerikanizmus. Ott min
den óriás, gigászi, kolosszus; a lokomotivjai szinte emeletesházak 
és őrjöngő sebességgel röpítik a nagy, nehéz kocsisort, itt meg aprózva 

Japán belsejében. 

zakatol a vonat a vékony síneken tovább, minden piczike, mint egy 
japán házban és az ajtóban az ember megüti a fejét, mert az is az 
alacsony japán termetre van mérve. Még a kalauz is gyermek; az 
izmos, pirosképű amerikaihoz és az óriás, vállas négerhez képest 
micsodák ezek a japán vasutak apró, sárga, tizenötéves kalauzai! Nem 
tévedés a korban, való igazság: a japán kalauz majd mind csupa 
gyermek. Egy ismertnevü franczia Írónak, a ki Japánban is járt, sze
mére vetették, hogy az országról szólva, vagy ötszázszor fordul elő 
a könyvében, hogy: mignon, miniatűr, filigrán, piczike, csöpp, ki
csiny — de a ki majdnem egyfolytában két napot és két éjjelt ment 
a vasútjukon végig, az meg fogja érteni azokat a jelzőket. Ennyi idő 
kellett ennek az elegáns kis babavasútnak, a míg levitt Tokióból az 
ország déli sarkára; egy olyan chicagói «Flyer» megtette volna egy 
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éjszaka alatt. És az evés, a mit ezalatt az idő alatt elkövet az ember... 
Oh kamakurai nagy Buddha, segíts! Mert nincsen ám minden vona
lon étkezőkocsi, hanem meg kell barátkozni azokkal az ételekkel, a 
melyeket fürge japán suhanczok árulnak az állomásokon igazán ked
ves, Ízléses fadobozokban és kosarakban. A doboz csinos, az ára olcsó, 
az elrendezés étvágycsináló, hanem ha beleharap a gyanútlan fehér... 
brr! Még most is a számban van annak a keserves gyökérnek az ize, 
a mit konomono czimen árultak a rizszsel együtt s én valóságos étel
nek vélvén, beleharaptam. Ha már elő kell hozakodni ezzel a 
régi stiklivel, elmondom, hogy kispap koromban egyszer, egy unal
mas egyházjogi vizsgára való készület közben, egynehányan «evő ver
senyt)) rendeztünk ehetetlen dolgokból s a menü számai között volt 
tojáshéj, gyertyadarab, beretválószappan, a végén pedig — honny 
sóit qui mai y perrse- — a házi patikából való flastrom. A körül
állók nyilalást kaptak az oldalukba a nevetéstől, hanem a verseny 
eldöntetlenül maradt; jómagam és még egy másik rendületlenül 
álltuk az utolsó számot is, bár ezt félóráig kellett rágni. Hanem 
azt hiszem, ha utána még konomomo következett volna, akkor mind 
a ketten beadjuk a derekunkat. Hát beadtam én is és legyőzöttnek 
ismerve el magam, dobozostul az ablakon szállítottam ki ezt a japán 
delikatesszt. De mivel a vízben főtt, sótalan rizst egymagában nyel
desni végre is unalmas dolog, kerestem más valamit, a mitől köny-
nyebben csúsznék az. Csinos kis üvegekben árultak valamit, olyan 
likőr-féle kinézése volt. 

— No, ennek már csak jónak kell lennie — gondoltam és a 
nélkülözhetetlen Murray segítségével megindítottam «a flaska erá-
nyában» a tárgyalást. 

— Ikura desu? (Mennyibe kerül?) Kiderült, hogy huszonkét sen. 
(55 fillér.) 

— No az csakugyan nem drága, ide vele! 
A római trappistabarátok pompás Eucalyptus likőrjének az ize 

vibrált az emlékeim között: itt is van Eucalyptusfa, az okos japánok 
bizonyára értik a módját, hogyan kell likőrt készíteni belőle és ez 
bizonyosan az lesz. A szine is olyan. Tehát... 

A «tehát» után egy hosszú korty következett, azután egy még 
hosszabb pauza és az alatt — útitársam állítása szerint — olyanféle 
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ábrázat, mint a kinek három egészséges zápfogát rántják ki egy
szerre. 

— Hát nem likőr? — koczkáztatta meg végre a kérdést a kol
légám, a ki bölcsen várakozó álláspontra helyezkedett az ismeretlen 
jószággal szemben és először rajtam próbálta ki a hatását. 

— Likőr a... majd mit mondok! Sósborszesz, petróleum, vagy 
denaturált spiritusz, az is a rosszabbik fajtájából! Talán a tokiói 
múzeumból került ide, a hol mostanáig gilisztákat áztattak benne. 

Hát bizony s^ake volt a veszett jószág, azaz rizspálinka, a nem
zeti szeszes itala a japánnak. Most már nem csodálom, hogy olyan 
kétségbeejtően okosak és józanok, mert ugyan ember legyen, a ki 
ezen a rabvallató italon el tud korhelykedni! Én sem vigadtam mel
lette tovább, hanem kihajítva az üveget, áldottam azt a vonalat, a 
melyen nem járatnak étkezőkocsit. Az igazság kedvéért azonban tar
tozom a Tokaido vasútnak — Tokió és Köbe között — azzal, hogy 
ez nem az ő vonalának szól, mert azon igenis járnak angol konyhájú, 
szép étkezőkocsik. 

Reggelre Kyotoban voltunk. Sajnos, csak egy napunk volt a 
régi fővárosra, pedig ez is megért volna egy hetet, úgy mint az új. 
Az út, a mely Tokiótól idevezet, a régi Tokaido, a ccKeleti tengeri 
út». A római via Appiához lehetne hasonlítani, ez is olyan hadak 
útja volt, mint amaz. Évenkint kétszer nagy népáradat nyüzsgött 
rajta végig; az ország hűbéres urai, a daymiok vonultak föl egész 
kíséretükkel Yedoba (a mai Tokió), hogy ott hódolatukat mutassák 
be az uruknak, a shogunnak. Az útmelletti városok tele voltak 
kényelmes fogadóházakkal a daymiok és kíséretük, a fegyveres neme
sek számára. Egy-egy ilyen kiskirályt egész raj samurai követett, a kik 
két kardot viseltek oldalukon és nagyban emelték uruk tekintélyét. Az 
úton szigorúan meg volt határozva a kitérés szabálya; ha két day-
mio menete találkozott, a kisebbrangúnak le kellett szállnia palan-
kinjáról és egész kíséretével együtt félrevonulva megvárnia, míg a 
másik elhalad. Azért, ha csak lehetett, igyekeztek elkerülni az ilyen 
találkozásokat. A két főváros között átlag 12—13 napig tartott az 
út, ma ugyanannyi óra alatt teszi meg a vonat. 

Kyoto főnevezetességei az uralkodói paloták és a templomok; 
nem csoda, ha annyi van belőlük, hiszen tizenegy századon át ez volt 
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a császári székhely. Nagy palotái vannak itt a mikádónak és hatal
mas várkastélya volt itt a shogunnak is,; bizonyos időközökben 
lejött Yedoból, hogy hódolatát mutassa be az isteni ősöktől való 

mikádónak. A hódolatos, 
szinte vallásos tiszteletet 
mindenkor készségesen 
megadta neki, hanem a 
jobbik részt, a hatalmat 
megtartotta magának; az 
uralkodásból nem ha
gyott a mikádónak sem
mit. A mikádó elfüg-
gönyzött selymes trónu
sán fogadta a shogunt, 
a ki arczraborult előtte; 
hanem a kölcsönös bizal

muk nem lehetett valami nagy, mert nagy kísérettel jött a shogun is, 
a mikádó trónja mellett pedig most is mutatják az elrejtett fülkét, a 
melyben a testőrség állt készen az audiencziák alatt. Itt, Kyotoban jut 
hozzá az idegen, a mihez nem juthat hozzá Tokióban, hogy belülről 
láthassa a császári kastélyokat; így is külön engedélyre van szükség, a 
mit a követség eszközöl ki. A sarukat persze le kell vetni mindjárt a 
bejáratnál. A paloták remekek — japán fölfogás szerint; a termekben 
tényleg szép lakkmunkák, művészi fali és mennyezetfestések vannak, 
filigrán munka minden apróság úgy itt, mint a shogunok palotájában, 
a Nijo várkastélyban. Főleg ez utóbbinak belseje ragyog az aranytól, 
most a mikádóé ez is. Hanem igazán nagyot, nagyszerűt, olyat, a mit 
csak távolról is össze lehetne mérni azzal, a mit nyugati értelemben 
nagys^erű-üék mondunk, mert nagy gondolatot fejez ki méltón — 
azt ugyan hiába keres itt az ember. Építészet, festészet, művészet 
mind kedves, szép, utánozhatatlanul finom, filigrán munka, de nagy 
gondolat nélkül. Egy áttörtművű selyemlegyező, egy remekbe készült 
virágváza — a Szent Péter-tér kolonnádjaihoz képest. ccÖnök nagyok 
kis dolgokban, de kicsinyek nagy dolgokban)) mondotta japán hall
gatóinak szemébe a tokiói egyetemen az előbbiekben említett Cham
berlain. És valóban ezt a benyomást viszi haza a kyotoi palotákból is az 
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utas. Bájosnak, finomnak, utolérhetetlenül gondosnak az apró részletek 
kidolgozásában —ilyennek fogja találni a japán művészetet itt is, mint 
másutt, de mindenhol ugyanaz a soványka motivum. Egy gém, egy szél
ben rezgő nádszál, lótuszvirág vagy egyéb ilyesmi; egy-egy olyan alak, 
a mely az erő gondolatát fejezné ki, mint tigrisek az egyik falon, már 
szinte föltűnő. Itt Kyotoban is van egy Dai-butsu, nagy Buddha, még 
nagyobb tömeg, mint a kamakurai, hanem hiszen akármilyen legyen 
a Dai-butsu, mint szobor: maga a gondolat, a mit kifejez, végtelenül 
lapos. A Nirvána az; egyenes negácziója a legnagyobb jónak, az 
életnek, a nyugati ember fejlődő, haladó, törtető életének, a mely 
nagy ideálok, nagy javak után törtet és szó sincs róla, hogy a töké
letes egyensúly, az abszolút nyugalom állapotába helyezkedjék. 
Hiszen voltaképen a japán lélek számára is idegen, indiai import ez; 
fehér embernek pedig, ki az evoluczió jegyében áll, egyenesen ellen
szenves. A magunkszinebeli ember épen úgy nem fogja megtalálni 
a nagy, igazán nagy gondolatot a Dai-butsu berkében, mint a kyotoi 
paloták és pagodák között; érdekelni fogja őt a sok faragvány, arany 
és zománcz, de kielégítetlenül hagyja a motivum: caNothing aspiring 
heavenivard». 

Pagoda, az van számlálatlan sok a városban, a két fővallás 
keretében különböző 
szektákhoz tartozó, 
íme egy - kettő kö
zülök : 

Sen-jüyi, ennek 
főkincse a Buddha 
egyik foga. Az a le
genda j árj a róla, hogy 
mikor Sákya Muni, 
a Buddha meghalt, 
egy démon elragadta 
a fogat és elfutott 
vele, de Ida-Ten isten 
utóiérte és kénysze
rítette őt, hogy adja 
vissza a becses erek-

Ünnepség Kyoto utczáin. 

rí a p i 
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lyét. Ezerhatszáz évvel később az isten egy kinai papnak ajándékozta 
a fogat, a mely azután Kínából idekerült. Egy három láb magas, 
pagodaformájú aranyozott tartóban nyugszik az óriási fog, a mely 
annak idején minden valószínűség szerint egy lónak állkapcsában 
foglalt helyet, hogy onnan kerüljön mostani magas polczára. 

A pagoda mellett egy patakon át kis fahid vezet, melynek neve 
Yume no Ukihashi, az «Almok úszó hídja» és arról nevezetes, hogy 
császári temetések alkalmával, mikor a halottas menet az éjféli 
csöndben lassan halad a temetkezési hely felé, ezen a helyen dob
ják a vízbe a gyümölcsöt, süteményt és egyéb romlandó adományt, 
a mit a halott mikádónak ajánlottak föl. Egy másik nevezetes budd
hista pagoda az «ezerkezű» Kwannon istennőé, a melyben épen 
egyezer képszobra van elhelyezve, a kegyelem ezen istenasszonyának. 
Az aprókat is hozzászámítva, a melyek a nagyoknak homlokán, 
kezein stb. foglalnak helyet,. 33.000-re megy azok száma. Neve
zetes a; Jasaka pagoda az ő öt emeletével és a Chion-in, a mely a 
Jödo buddhista szektának főkolostora. Százados kámforfák között 
léptünk be az erősségformájú kolostor kapuján; az odavezető úton 
apró bódék álltak, a melyekben frissítő szereket és ájtatossági czik-
kéke.t árulnak a zarándokoknak. A templom belsejéből messzire hal
latszott egy egyhangú tompa zaj; a mint czipőinket künnhagyva, 
beléptünk a nagy, oszlopos csarnokba, fölfedeztük a zaj okát: az 
imádságos dob volt az. Egy buddhista barát guggolt a földön és 
nagy buzgalommal verte a halformájú fadobot, közbe egyhangúan 
mormogva hozzá. Publikuma nem igen volt más, mint egy-két 
asszony meg egy gyerekcsapat, a mely a forró napról hűsölni jött 
be a templomba. Azután meg egy öreg koldus, a ki nagyokat fohász
kodva imádkozott és folytonosan csöngetett hozzá; de erről vezetőnk 
azt mondta, hogy eltévesztette a templomot, mert egy másik szekta 
az, melynek templomában így szokás imádkozni. Ám a barátot nem 
zavarta sem a heretikus kolompolás, sem a kíváncsian járkáló 
idegen; ügyet sem vetett reájuk, hanem rendületlen nyugalommal 
ütötte tovább az üres fahalat. A templom környéke festői szép, mint 
a hogyan a templomoké többnyire lenni szokott; nem messze tőle, 
árnyékos zöld halmon áll egy harangláb, benne egy kolosszális nagy
harang, a négy legnagyobb egyike az országban. Súlya 74 tonna. 



A Yasaka pagoda Kyotoban. 
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Megpróbáltuk mozgásba hozni a nagy lánczokon függő hatalmas 
gerendát, a mely faltörőkos módjára üti meg a harangot; ha sike
rül, akkor fél Kyoto fölött búgva száll tova a hangja (bennünket 
meg alighanem lekergettek volna a barátok), hanem nem sikerült a 
művelet. Meg kellett elégednünk azzal, hogy letelepedtünk egy kis 
fabódé padjaira, melyeken máskülönben jámbor zarándokok szoktak 
pihenni, most pedig mi Ízlelgettük rajtuk a czukros gyümölcslevet 
és válogattunk a fényképekben a kiszolgáló öreg japán végtelen haj-
longásai között. Alattunk a hétszázéves csöndes kolostor, körülöttünk 
a zizegő fák, kis pagodák czifra tetői, szolgálatkészen mosolygó, 
békés sárga arczok és a sok százesztendős bronzóriás; ezek azok a 
kedves emlékek, a melyeket nem töröl el az idő s a melyek az 
európai élet nyüzsgő zajában is föl-fölvillannak a hazatért utas előtt. 

A délután folyamán megnéztük a kyotoi egyetemet is; kisebb 
mint a tokiói, de szépen van berendezve ez is. Az egyetem könyv
tárában a hagyományos tea mellett előkeresték a nemzetek történetei 
közül a miénket, azt5 a melyiket angolul írt meg Vámbéry Ármin; 
dokumentálták, hogy nem ismeretlen előttük a magyar nemzet. 
A térképek osztályában megmutattak egy régi kinai világtérképet a 
XVI. századból; nem is rossz az akkori földrajzi ismeretekhez képest*' 
csak Délamerika van kissé furcsán megrajzolva és persze Ausztrália 
hiányzik róla. A fotográfiáját • ideadták emlékül. Igen érdekes az 
egyetemmel kapcsolatos egyetemi internátus, a melyet — gondolom — 
könnyebb volt összehozni, mint az itthoniakat. Főleg a bebutorzása 
ment igen gyorsan, a mennyiben az valódi japánstilusú, azaz nin
csen benne bútor. Vannak benne európai berendezésű közös termek 
és tanulószobák, hanem az egyes czellák berendezése az egyszerűnél 
is egyszerűbb: négy fal és a gyékénypadló. Úgy laknak bennük a 
kimonós egyetemi polgárok, mint odahaza a szülői háznál: a föl
dön. A könyveik s a kevés szükséges holmijuk a fali szekrényekben 
vran. Ha ezt a szokást be merik hozni minálunk is, akkor könnyű 
lesz internátusokat alapítani. A két egyetem azonban korántsem 
elegendő az országnak és a kormány készül is már a harmadikat állí
tani valahol az ország északi részében. 

Vége volt a napnak és igyekeztünk vissza a városba. Nagy, 
üres buddhista kolostor magas kőfala mellett vezetett el az utunk; 
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ÍI hatalmas kapuja előtt apró japán katona járt föl-alá, szuronyos 
puskával a vállán. 

— Mit strázsál ez itt az üres kolostor előtt? 
— Pszt — int a vezető — majd megmondom, ha egypár lépés

sel tovább leszünk! 
— A kolostor nem üres! Tudják, ki a lakója? Hires ember: 

Nebogalov. 

A lótusztó hidján. 

— Ah úgy! Hát idekerült a dicsőséges orosz admirális? 
Bizony idekerült a tsushimai ütközet után, melyben megadta 

magát Nincsen rossz dolga sem neki, sem a tiszteknek; becsület
szavukat vették, hogy nem fognak megszökni és szabadon járhatnak 
a városban. Különben egyáltalában nincs is szándékukban megszökni, 
hova is szöknének? Elég jól érzik magukat Kyotoban és az admi
rálissal egyetemben rendes vendégei a Kamogawa folyócska melletti 
szép nagy sörcsarnoknak. Ha Tsushimánál nem bírták elhallgattatni 
Togo ágyúit, hát legalább az Ashahi sörösüvegek battériáit támad
ják meg itt. S mint hallatszik, mindenkor győzelmes eredménynyeL 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 24 
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A közkatonák sorsa már nem ilyen jó; a japánok szépen bánnak 
azokkal is, nagy üres pagodákban tartják őket s ott tanyáznak a jó 
fiúk a kilakoltatott istenek helyén. Hanem az a bajuk szegényeknek, 
hogy nincsen pénzük; az orosz kormány gondoskodik a foglyokról 
a franczia diplomáczia útján, a tisztekről illőképen, úgy hogy ezek 
valósággal föllendítik a város pénzforgalmát, hanem a legénységről 
bizony mostohán. Ellátásukat a japántól kapják, de az a pár kopek
juk, a mi van, alig elegendő levélírásra is. Unatkoznak is szörnyen; 
a melyik életrevalóbb, az japánul tanul vagy kéziügyességeket tanul 
el a japánoktól, sőt van olyan kurzus, a hol az írástudatlanokat a 
japánok tanítják — oroszul olvasni meg írni! A «sárga majmocska)) 
nemcsak legyőzi, de alaposan meg is szégyeníti az elbizakodott 
medvét. Vallásuk gyakorlásában a japánok nem akadályozzák őket; 
a katholikus lengyelek vasárnaponkint csoportonkint fölváltva, csekély 
fedezet alatt járnak el a franczia missió templomába. Nebogatov 
admirális lakása mellett különben nagy rendezkedés folyt; mosta
nában várták ide a saseboi kórházból a már jóformán fölépült 
Rozsesztvenszkit. 

A Kamogawa vizében tánczolva tükröződött vissza a folyóparti 
mulatóhely szines papiroslámpáinak fénye; a hidon túli hosszú 
utczán pedig csöndes vidámsággal nyüzsgött a szórakozó esti soka
ság. Két oldalt boltok, tele mindenféle csemegével, a mi japán íny
nek jó; a bódékban japán birkózók, Oyama képe, kinematográf, hin
tázó szines papirlámpák és rikító fölírások alatt az utczán ezernyi tömeg, 
furakodó riksák, mezítlábas kerékpározók, ezer és ezer fatalp kopo
gása... az ősi fővárosba illő, igazi japán kép! Azután átmentünk a 
Meganebashi hidján a hallgatag lótusztó fölött és a fáradhatatlanul 
czirregő czikládák hangja volt az utolsó, a mi fölhangzott az éjsza
kában. 

*** 
A mint Kyoto az elzárkózott méltóságban élő mikádó udvará

nak, a letűnt hűbéres idők történelmének emléke, a következő két 
nagy város, Osaka és Köbe annál inkább a jelené. Egy órai vasutazás 
Kyototól Osáka,* innen egy másik óra a tenger partján Köbe. Osaka-

* Közel az út feléhez, Yamazaki állomás mellett van egy halom, Tennö-zan, a melyhez 
egy tanulságos mese fűződik, a mit minden japán gyermek tud. A mese azt mondja, hogy egy 
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nak is van ugyan több érdekes régisége, közöttük a legnevezetesebb 
az 1583-ból, Hideyoshi idejéből való régi vár, melynek bástyái való
ságos cyclopsépítmények, de azért Osakában nem a történelem a 
szembetűnő, hanem a jelen. Japánnak második legnagyobb városa, 
közel egy millió lakossal és élénk kereskedelemmel a tenger és a 
szárazföld felől. Messziről feltűnik a sok száz gyárkémény, többnyire 
vaspléhből a földrengések miatt; beljebb menve pedig Amsterdamra 
emlékeztet a sok csatornájával. A Yodogawa folyó és egy sereg 
kisebb-nagyobb csatorna megy keresztül a városon és eleven, nyüzsgő 
üzleti élet van a rakodó hajók körül a partokon. Lefelé menet csak 
érintettük a várost, mert az utunk czélja most déli Japán volt, hanem 
azután megint visszatértünk ide. A Tökaidö vasút végállomása a 
vonaton egy órányira eső Köbe, az összes nagy hajójáratoknak egyik 
főkikötője. 1868-ban alapították, mint az idegenek települőhelyét, ez 
volt a legelső helyek egyike, a hol idegen ember letelepülhetett 
Nippon földjén. Nem is nyugodtak bele olyan könnyen a tüzesebb 
japán hazafiak; Köbe testvérvárosában, Hyogoban most is mutatják 
azt a templomot, a hol egyikük életével fizette meg az idegenek 
iránt való ellenszenvét. Bizen daymiojának egy tisztje volt ez, a ki 
rálövetett az európai telepítvényre s a kit ezért arra Ítéltek, hogy 
harakiri-t kövessen el, azaz sajátkezűleg vágja föl a hasát. Ez kivált
ságos büntetés volt, a melyben csak nemes ember részesülhetett; válo-

kyotoi béka elhatározta, hogy elindul .világot látni és sok ugrással szerencsésen el is jutott 
eddig a halomig. A dombtetőn egy osakai békával találkozott, a melyet ugyanez a szándék 
vezérelt a nagy főváros, Kyoto felé. Mind a ketten fáradtak levén, megpihentek a tetőn és azt 
vették észre, hogy ha lábujjhegyre állnak, az egyikük is lát egy várost, meg a másik is. Ám a 
kyotoi béka egyszerre csak csalódottan kiált föl: Ni, hiszen Osaka épen olyan, mint az én 
szülővárosom, Kyoto! Ugyanezt jegyezte meg az osakai béka is, mondván, hogy épenséggel 
semmi újat nem talál a városon, a mit lát. Egyikük sem vette észre, hogy ha lábujjhegyre áll 
és Így néz szét, a feje hátsó részében lévő szemeivel azt látja, a mi mögötte van, nem pedig a 
mi előtte. így azután mindegyik a saját városát látta és persze hogy nem talált azon semmi 
különös újat. Megegyeztek tehát abban, hogy nem érdemes tovább menni, mert hiszen min
denütt ugyanazt látják és visszatértek a városaikba. A tanulság az, hogy korlátolt embereknek 
az utazás sem válik hasznára és abból sem tanulnak semmit. Nagyon igaz; szűk látókörű és 
bedeszkázott gondolkozású emberek az úton is az elfogultság pápaszemét teszik föl és otthoni 
fogalmaik szerint akarják megítélni az egész világot, így azután nem csoda, ha nevetségesnek 
és elvetendőnek találnak mindent. Azt az egyet nem lehet kívánni az utastól, hogy a gyomra 
is nemzetközi legyen és egyformán vegye be minden nemzet főztjét, de ez végre harmadrendű 
dolog; a fő az, hogy megfigyeléseiben lehetőleg alapos és Ítéletében méltányos legyen. Ezen 
erényekre tanít a kyotoi béka. 

24* 
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gatni lehet benne, hogy ez volt-e jobb, vagy a török methódus, a 
mikor a szultán félre nem érthető czélzással puha selyemzsinórt 
küldött valakinek ? — Köbe a kiindulóhelye a ((Norddeutscher Lloycta, 
a «Messageries Maritimes» és a «Nippon Yusen Kwaisha» európai 
járatainak; innen indul az osztrák Lloyd-hajó is, a melyiken már 
meg volt a helyünk fejenkint ezer koronáért. A podgyászunkat, a 
mely megszaporodott a tokiói és köbei bazárokban, beraktuk a 

Sori-Hashi. Hid Osaka mellett, a melyre a zarándokok ilyen módon mennek föl. 

hajóra és így könnyű szerrel és gyors mozgóképességgel vágtunk 
neki Japán déli részének. 

Ez a déli rész két nagy sziget, Shikoku és Kyushu szigetei; a 
középső és legnagyobb maga Nippon, az északi pedig Yezo. Ez a 
négy nagy sziget a teste a vagy félezer kisebb-nagyobb szigetből 
álló birodalomnak, a mely olyan hosszún, 29 szélességi fokon át 
terül el Formózától, a kurili szigeteken keresztül föl egészen Kam
csatka jeges csúcsáig. A két nagy déli szigetet a japán beltenger 
választja el a törzstől, Nippontól; a tenger bejárata itt van Kobenál, 
a kijárata pedig a híres tsushimai szorosba torkollik bele Shimo-
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nosekinél. Csodálatos szépségekkel teli víz; sok helyütt olyan széles, 
hogy nem lehet látni a partjait, máshol megint úgy összeszorul a 
temérdek apró sziget között, hogy alig fér el egymás mellett két 
hajó. A partjai erdőkoszoruzta czikkczakkos zöld hegyek, meg ter-
raszos dombok, a melyekre a szorgalmas japán nép egészen a teter 
jükig fölviszi a rizsföldjeit, nagy ügyesen addig vezetgetve a keskeny 
csatornákat, a míg lehetővé teszi, hogy a szükséges ideig mindenütt 
víz alatt álljon a föld. Másnap reggelre a beltenger másik végén, 
Shimonoseki-ben van a vonat. Az egész hely nem nagy és a legfőbb 

nevezetessége talán a Sanyö vasát szállodája, a melyben jóravaló európai 
ételt lehet kapni, hanem ha kicsiny is a város, már többször hallatott 
magáról a japán nemzet történetében. Az egyik alkalom az volt, mikor 
1863-ban egy közeli daymio el akarta zárni az európaiak elől a szorost 
és rálövetett több európai kereskedőhajóra. Ezért azután a következő 
évben tizennyolcz hadihajó jelent meg a szorosban és két napig 
tartó bombázásban tönkrelőtte a daymio ütegeit és a várost. A másik 
az, hogy az 1895-iki kinai hadjárat után itt kötötték meg a legyőzött 
Kínával a békét. Már ebben a békekötésben a japánok kezébe jutott 
Port-Arthur, de akkor az orosz óriás megcsörtette a kardját és hábo
rúval fenyegette meg Japánt, ha magának tartja az erősséget. A japán 
még nem volt elég erős, hogy fölvegye a kesztyűt; összeszorított 
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fogakkal bár, de kénytelen volt engedni. Tíz esztendővel, később 
azután megfizetett érte: ezen a helyen túl kezdődik a japán tenger 
és annak a legszűkebb része, a koreai szoros, melyben a japán flotta 
kétszer tette tönkre az oroszt, először Kamimura tengernagy a vladi-
vosztoki czirkálóílottát, azután pedig Togo Rozsesztvenszkiét. A lako
sok mondják, hogy Tsushima felől jól hallatszott a borzasztó ágyú

zás és napokig orosz 
holttesteket vetett ki 
a tenger. Most, hogy 
vége a háborúnak, me
gint békés czélokra 
szolgál a szoros; erre 
járnak, át a hajók 
Koreába és Tokió
ból három nap alatt 
Séoulban, Korea fő
városában lehet az 
utas. Az egész kör
nyék erődítmények
kel van megrakva, a 
melyeknek közelé
ben fényképezni szi
gorúan tilos. 

Átkelve a shimo-
nosekii szoroson, a 
lassan járó Kyushu 
vasúttal délutánra ér-A tsushimai győző. 

tünk el Sasebo közelébe, a mely az országnak legelső hadi kikö
tője. Ide hozták a végzetes ütközet után a fogoly Rozsesztvenszkit 
és ennek a kórházában maradt, míg ki nem gyógyult. Épen 
ezekben a napokban készültek őt átvinni Kyotoba Nebogatov mellé. 
Az úton még egyre jártak a katonai vonatok; a békekötés még 
nem volt aláírva, azért még folyt a csapatszállítás. A Sasebo felől 
jövő vonatok pedig sebesülteket hoztak a mandsuriai harcztérről; 
egyetlen mozgó kórházzá volt átalakítva az egész vonat. A szál
lításra már alkalmas sebesültek ott feküdtek a ragyogó fehér tábori 
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ágyakon; fejük, karjuk, a hol érte őket a golyó, bekötve, bő fehér 
ruhájukon pedig a vöröskeresztes jelvény. Lassan mozgott velük a 
vonat, az egyik állomáson meg épen sokáig álltunk egy ilyen vonat 
mellett. Némelyik kocsiból a nyitott ablakon tompa, komoly katona
ének hangzott ki; mikor elhallgatott, egy más ének felelt reá a 
perron felől. Iskolás gyermekek voltak ott a tanítójuk vezetése alatt, 
napsugaras zászlókat lengettek a kicsi kezeikben és a dicsőséggel 
hazatérőknek szólt az ének. A merre lassan továbbhaladt a vörös
keresztes vonat, zászlódíszben állt a legkisebb állomás is; így fogadta 
a nemzet a hősöket, a kik ő érette harczoltak és most győzelmesen 
hozzák haza a fölkelő napos zászlót. És az idegen nemzet fia is tiszte
lettel állt meg ezek előtt a kemény, fájdalmat nem érző katonák előtt; 
hősök földje volt az, mártíroké, a melyhez egyre közelebb jöttünk, az 
élő hősök csöndes diadalmenete pedig most vonult el szemeink előtt, 

íme egynéhány a japán katonaénekekből. Az egyikben a tiszt szól 
katonáihoz az ütközet előtt: 

Kakare tote Cseresznyevirágok, 
Uenishi sono no Melyeket ültettem, 
Sakura-bana S szépeknek neveltem, 
Kyö niou-beki Eljött a napja ma, 
Toki VJCL kinikeri. Hogy illatozzatok. 

S a katonák felelnek reá: 
Kinti ga te ni Cseresznyehajtások, 
Oi-tachi sahira, Melyeket ápoltál, 
Toki tuo ete lm eljött órájuk, 
Tárna no ame ni x.o Hogy golyóesőben 
Sakite chiranan. Kinyiljék virágjuk s lehulljon. 

Nem gyönyörű gondolat, ilyen poézissel menni a halálba? 
Nem tagadja meg a szép hasonlatot az elesett ellenségtől sem. 

Makaroíf haláláról így énekel: 
Iro ni nide Ragyogása tűnvén, 
Tsubaki wa moroku A kaméliavirág 
Ochinikeri. Lehullott erőtlen. 

Meg is sajnálja a halott ellenséget: 
Chi ni somishi Ellenséges hullák, 
Ada no shikabtme, Mily véresek vagytok ! 
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Oya ari to Hogy ha eszembe jut 
Omoeba, aware! Apátok, anyátok, 
Ada no shikabane / Mily borzasztók vagytok ! 

De azután megint dicsőségére gondol: 

Manshü ni Mandsuriában 
Chirinishi hana no Lehullott virágok, 
Iroka tuoba, A tavaszi szellő 
Unahara kakeíe Vigye tengerentúl 
Okure, hctru-kaie 1 Híretek s illattok ! 

Az ilyen hadsereggel azután lehetett győzni! 
Estére Nagasaki öble feküdt előttünk a mélyben. 
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PÜSPÖKI templom lépcsőjén állok, mélyen alattam a város és 
a kikötő. Az éjszaka egy, a Sárga-tengerről jött tájfun utolsó 
lehellete söpört végig az öblön; megrázta az apró faházakat és 

a szállónkat itt fönn a hegyen, megtánczoltatta a kikötőben horgonyzó 
hajókat, azután megakadt a hegycsúcsokban, elült, lecsendesedett. 
Hajnalra kitisztult az ég és az első szeptemberi vasárnap reggelének 
ragyogó napfénye ömlik szét körülöttem pálmákon és azáleákon, a 
meddig a látóhatár ér. Egy őszesszakállú franczia misszionárius áll 
mellettem. 

— Azt a hegyet nézi? Igen, az a mi szent hegyünk, a japán 
kereszténység Kálváriája. 1597 február 5-én ott állott a huszonhat 
kereszt, a melyen hat ferenczrendi, három jezsuita és tizenhét egyéb 
keresztény vérző teste függött. Szent hely az, uram, a vértanúk 
hegye! 

Sokáig nézem s a mint nézem, megelevenedik, beszédes lesz az 
egész vidék. Egy régi, nagy, dicsőséges múltról, a japán keresztény
ség hajnala hasadásáról, ragyogó fénykoráról, azután meg véres 
alkonyáról beszél itt minden darabka föld. Nem messze innen, 
ezeken a kéklő csúcsokon túl van Kagoshima városa, a hol először 
tette lábát japán földre ennek a nemzetnek nagy apostola, Xavéri 
szent Ferencz. Innen indult ki, hogy bejárja az országot, föl egészen 
a fővárosig, Kyotoig; a mikádó palotájának udvarán mutatják a 
helyet, a hol a bebocsájtásra várakozott. Ezt az utat taposták első 
követői, szerzetestársai és mások, mind többen és többen, hogy egy 
új, érintetlen, bátor nemzetet nyerjenek meg Krisztusnak. 

Szenvedélyesen szerették azt az első pillanattól kezdve, a hogy 
a földjére léptek. 
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(cValóban hiszem, hogy a pogány nemzetek között egy sincs, a 
mely természetes jóságra nézve felülmúlná a japánt)) — így ír róluk 
az apostol. És egy másik levelében, a melyet nagy alázatosságában 
térden állva ír rendfőnökének, Loyolai Ignácznak, ezt mondja: 
«A mennyire én ismerem, a japán az egyetlen nemzet, a mely ren
dületlenül és mindenkorra meg fogja őrizni a keresztény életszent
séget, ha egyszer elfogadta azt». 

És a többiek is ezzel az előre odaajándékozott szívvel fognak a 
nemzet megtérítéséhez; nem csoda, ha ennek az igazán nemes faj-

Nagasaki. 

nak a lelkét megkapja a krisztusi szeretet lángja és néhány évtized 
múlva már százezreket számlál a japán kereszténység. Régi emlé
kek beszélnek arról a zarándokúiról, melyet 1582-ben előkelő keresz
tény, japánok tettek meg Rómába; a magukkal vitt levélben a keresz
ténység nagy királyának szólítják a pápát. A küldötteket fejedelmi 
pompával fogadja XIII. Gergely és utána V. Sixtus; mint római 
nemesek térnek vissza hazájukba. Otthon pedig ezalatt egyre terjed 
a kereszténység; száma megközelíti a milliót, sőt állítólag túl is 
haladja azt. Az országnak főleg déli részében nagy területek egé
szen keresztények, Nagasaki városa is az. Bennszülött papság is nőtt 
már föl s egy gyönyörű perspektíva tárul ki a nyugati keresz
ténység előtt: hogy a mesésen távoli Kelet legderekabb népét egy-
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azon hitnek közösségében fogja keblére ölelhetni. A rózsásan kelő 
hajnalra a trópusnak rohamosan verőfényes, forró napja követ
kezett. 

Sajnos, nem ragyogott sokáig. Hirtelenül tört reá az üldözés, 
mint a tájfun forgó orkánja. A Sárga-tengeren, a formózai csatorná
ban járó hajós már megszokta, hogy ne bizzék a legszebb verőfény
ben sem; rövid órák alatt alacsonyan rohanó, szennyes sárga felhők 
tömkelege lehet belőle, a melyből irtózatos erővel bőg le a tájfun, 
így érte a gyönyörűen viruló japán kereszténységet is az üldözés 
vihara. Az első szele a japán nemzet történetében híres Taiko Samá-
nak (Hideyoshi) a keresztény papokat kitiltó, majd pedig halállal 
fenyítő rendelete volt;* ez hozta meg a vértanúkoronát az első 
huszonhatnak. Péter, Márton és Blanco Ferencz francziskánus atyák, 
három ferenczrendi fráter: Ferencz, Gonzalo és Fülöp, a Jézus-társa
ság három japán rendtagja: Miki Pál, de Gotto János, Kisai Jakab és 
tizenhét világi — köztük három, 12, 13 és 15 éves gyermek — ezek 
voltak az első áldozatok. Ez a tizenhét világi is szent Ferencz harmad
rendjének tagja volt, azért ők is a rend ruhájában mentek a vesztő
helyre. A város végén, a tenger partján egy halmon volt ez. most 
templom áll mellette és annak japán papja mutatja meg töredezett 
latinsággal a helyet. 

Azután rövid csend következett, épen mint a közvetlenül ki
törő vihar előtt. De a mi ezután jött, az 1617-től 1638-ig tartó üldö
zés, az a borzalmaknak olyan rettentő sorozata, hogy másáért vissza 
kellene menni Diocletiánig és Neroig, csak az ő iszonyatosságaikat 
lehet Jeyasunak és fiának állati kegyetlenkedéseivel párhuzamba állí
tani. Egy külön intézményt állítottak föl ((Keresztényeket kutató 
bizottság)) czímen, a melynek föladata volt fölkutatni a kereszténye
ket és hittagadásra kényszeríteni őket Nagy jutalmakat tűztek ki a 
följelentőknek; külön díj volt megállapítva a gyermekek részére, a 
kik szüleiket, vagy szülők számára, a kik gyermekeiket jelentik föl. 
A hittagadás vagy halál elé állított keresztények a régi római vér
tanúk hősiességével vallották meg hitüket és a legkínosabb halál-

* Egyéb okokon kívül hozzájárult a rendelet kiadásához egy portagai (vagy spanyol ?) 
hajóskapitány hazug henczegése is, hogy «az ő királya először papokat küld, a kik előkészítik 
a talajt, azután katonákat, a kik elfoglalják az országot». 
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módokon szenvedtek érte. «Ne gondolja senki, hogy egyedül a 
Jézus-társasága által szolgáltatott adatokra támaszkodunk. A japán 
történelmi források átvizsgálása bizonyítja, hogy a vértanúk törté
nete nem túlzott)), mondja egy angol történetíró, Gubbins, a japán
ázsiai tudományos társaság egyik kiadványában.* ((Olvassuk, hogy a 
szakadékok tetejéről taszították le őket, hogy másokat élve égettek 
el, ökrökkel rángattattak szét darabokra, hogy rizszsákokba kötözve 
halomra rakták őket és azután az egészet meggyújtották. Megint 
másokat úgy kínozták meg haláluk előtt, hogy hegyes töviseket ver
tek kezeik és lábujjaik körmei alá. Némely szerencsétlent ketreczbe 
zártak és abban hagyták éhen veszni, míg a ketrecz elé tett étel 
látása fokozta gyötrelmeit.)) 

Nagasaki és Shimabara között vannak az unzeni kénes források, 
a melyeknek forró vizébe az üldözések alatt bemerítették a keresz
tényeket, másokat pedig a fojtó kénes gőz fölé tartva fullasztónak 
meg. Egyesekkel nagy tömeg vizet itattak meg, azután roppant nagy 
súlyokat raktak reájuk. Valamennyi kínzás között a legborzasztóbb 
tán az volt, midőn a hitvallót fejjel lefelé egy gödörbe bocsájtották 
le, úgy hogy lábainál fogva szabadon függött abban. Irtózatos kíno
kat okozott az agyvelejére nehezedő nyomás, orrán és száján vér 
tódult ki és napokig elkínlódott ebben az iszonyú helyzetben. 
A pokol minden leleményességét fölhasználták, hogy Krisztus híveit 
eltántorítsák hitüktől és ha ez nem sikerült, halálukat minél kíno
sabbá tették. Voltak,.a kik az iszonyú kínok súlya alatt megtánto
rodtak hitükben, de ezeknek száma csekély ahhoz a győzelmes 
sereghez képest, a mely vérével tett tanúságot Krisztusról és elnyerte 
a mártírok koronáját. Az országban lévő négy hittérítő rendnek — 
jezsuiták, ferenczrendiek, dominikánusok és ágostonrendieknek — 
mintegy ezer tagja szenvedett vértanúhalált a hivek százezrei mellett; 
az, utolsó püspököt, Sotelo Lajost elevenen égették el. «Nem volt 
üldözés — írja egy másik angol történetíró a ((Nemzetek történetes
ben**—a mely ezt felülmulta volna, akár az üldözők vérszomját és 
kegyetlenségét, akár az üldözöttek bátorságát és állhatatosságát tekint
sük.)) Az embertársa vérétől megrészegült emberi bestia küzdelme volt 

* Japan-Asiatic Society. Transactions. 
** «The Story of the Natiomv, Japán. 
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ez a saját vérében dicsőséges keresztény hősiességgel. Ez elnyerte a vér
tanúság pálmáját, amazé, az erőszaké lett a fizikai győzelem. A japán 

Az első huszonhat vértanú. Egy régi kép után. 
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kereszténység elpusztult, legalább azt gondolta mindenki. A halál 
csöndje borult reá, csak az útmenti hirdetőtáblák emlékeztek még 
róla, azok is vészes fenyegetéssel: A meddig a nap süt a földre, addig 
keresztény ne merészkedjék Japán földjére lépni és tudja meg mindenki, 
hogy ha akár a spanyol király, vagy maga a keresztények Istene szegné 
is meg ezt a parancsot, a fejével fog lakolni érte. 

— És mégis maradtak keresztények — fordultam a misszioná
riushoz — hallottam, olvastam róluk. Olyan keresztény községekről, 
a melyek túlélték az üldözést és hegyeik közt rejtőztek, a míg két
száz esztendő múlva megint misszionáriusok léptek erre a földre. 
Akkor előjöttek és fölfedezték magukat. Hol vannak azok most? 

A páter karonfogott és fölvezetett néhány lépcsőn a templom 
előcsarnokába. Itt megálltunk és beszélni kezdett. 

— Hét évvel azután, hogy az ország végre megint megnyílt 
nekünk is, 1865-ben épült föl ez a templom. Alig nyilt meg egy 
hónapja, az építője és papja, P. Petitjean 1865 márczius 17-én a déli 
órákban ezen a helyen állott, a mikor észrevette, hogy vagy tizenöt 
főnyi kis csoport akar bejutni a templomba. Kinyitotta az ajtót és 
odabenn letérdelt. Néhány pillanat múlva három asszony vált ki a 
csoportból és a misszionáriushoz lépve, halkan mondotta: 

— Valamennyiünk szive itt ugyanolyan, mint a te szived! 
A megszólított meglepetve kérdezte őket, hogy honnan valók? 

Azok megnevezték a helyet és hozzátették: 
— Otthon mindenki úgy érez, mint mi! 
— Áldott légy, Uram, a ki a várakozás esztendei után ilyen 

nagyszerű, túláradó jutalmat készítettél szolgádnak! — volt a misz-
szionárius első szava, mikor magához tért meglepetéséből. A jó lel
kek azután elhalmozták kérdéseikkel. Kívánták, hogy beszéljen nekik 
0 Dens-iól, 0 Yaso Sama-ról (Jézus Krisztus), Santa Maria Sama-iól; 
szent József neve nem volt ismeretlen előttük: 0 Yaso Samana yo 
/w-nak, a mi Urunk nevelőatyjának nevezték. Kérdezősködtek a ccrómai 
nagy fejedeleméről, a pápáról és nagyon megörültek, a mikor nevét 
megtudták. E közben léptek hallatszottak és a csoport ijedten rebbent 
szét, hanem azután hamar visszatértek és ijedtségükön nevetve, 
magukkal hozták az újonnan érkezetteket is. 

— Ami falunkból valók — mondták — ők is úgy éreznek, mint mi. 
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Két nap múlva már hatszáz környékbeli keresztény küldött 
követséget a misszionáriusokhoz és június 8-ikáig huszonöt keresz
tény község volt fölfedezve. Ezek a jó lelkek több mint két századon 
át minden külső segítség nélkül, templom és pap nélkül főntartot
ták maguk között atyáik hitét, egyedül katechistáik voltak és ezek 
kereszteltek is. A Goto-szigetbeliek között egy hagyomány volt elter
jedve, hogy <ctíz emberöltő mulva» megint keresztény papok jönnek 
a szigetre; a szigetlakók, szegény halászok, az utolsó esztendőkben 
éjjel-nappal fölváltva állítottak őrt az egyik sziklafokra, hogy jelezze, 
jön-e már az őket hozó hajó? Ezek másfél hónap múlva tudták meg 
az örömhírt és siettek csatlakozni a többiekhez. 

Hanem Japánban ekkor még nem volt vallásszabadság. Com
modore Perry hajóhadának fenyegető ágyútorkai ugyan megnyitot
ták, legalább részben az országot a szabad közlekedés számára és 
ezzel együtt lassanként bevonult az európai kultúra is, hanem val
lási tekintetben még mindig a régi türelmetlenség, sőt gyűlölet ural
kodott. A kereszténységet eltiltó régi rendeletek még mindig érvény
ben voltak. Bármennyire óvatosak voltak is a misszionáriusok és a 
keresztények, ilyen hatalmasan megindult mozgalom nem maradha
tott sokáig titokban és a kormány is tudomást szerzett róla. 1868-
ban új rendeletet szögeztek ki a hirdető táblákra, hogy: «A keresz
ténynek nevezett gonosz szekta szigorúan el van tiltva és a gyanús 
egyéneket föl kell jelenteni; a följelentők jutalmat kapnak». Uraka-
miból rögtön el is vittek hatvanöt embert a fogságba. A jelenlegi 
mikádó trónraléptével sem fordult jobbra az ügyük. Hiszen ez ural
kodásának kezdetén még saját aláírásával ellátott rendeletet adott ki, 
hogy a barbár európaiakat le kell mészárolni. Ennek végrehajtására 
ugyan soha sem került a sor és hamarosan vissza is szívták azt, 
hanem a keresztényeket még mindig üldözték. 1868 és 1873 között 
több mint 6000 keresztényt vittek el Urakamiból és a Goto szige
tekről az ország belsejébe és sokszor kegyetlen kínzásoknak vetették 
őket alá, úgy hogy harmadrészük meg is halt a fogságban. Csak ez 
utóbbi év márczius 14-én kapták vissza szabadságukat, mikor az 
európai konzulok ismételten sürgették és Amerika értésére adta 
Japánnak, hogy mindaddig barbár népnek fogja tekinteni, a míg a 
vallásszabadságot meg nem adja. Azóta nyugalomban élnek ezek a 
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sokat szenvedett keresztények; jórészük itt lakik a körülfekvő fal
vakban. 

— És lehetne látnom őket? — kérdeztem én, égve a vágytól, 
hogy szemtől-szembe láthassam ezeket a bátor hitvallókat. 

—• Nagyon könnyen — felelt a páter. — Vasárnap van és így 
együtt fogja találni majdnem valamennyit a völgy közepén a tem
plomban, a hová ilyenkor hegyeikről lejönnek. 

Tehát gyorsan ki! 
— Hayaku, hayaku! (gyorsan!) — Ez a kocsit húzó kulinak szólt, 

a ki erre ügetve indult meg kétkerekű alkalmatosságával. Jókora 
futás után az urakami-i völgybe értünk és itt meglepő látvány tárult 
szemeink elé. Urakami voltaképen egy völgykatlan, körülfekvő magas 
hegyekkel és belenyitó- völgytofkokkal; a közepén egy dombon áll a 
templom. Ide gyülekezett a nép; köröskörül a hegyoldalakon hosszú 
csoportokban kanyargott alá, lent a rizsföldek között faczipőin topo
gott errefelé a hivők serege és ünneplő csend ült az egész tájon. 
Megérződött rajta, hogy itt vasárnap van, az Úrnak napja. A házak
ban, melyek közt átmentünk, feszület függött a falon, az asszonyok 
kis gyermekeiket öltöztették, a férfiak beretválkoztak (japán módra, 
szappan nélkül); látszott valamennyin, hogy a templomba készü
lődik. 

Megérkezve, bemutatkoztam a misszionáriusnak, megmondtam 
jövetelem czélját és megkérdeztem, hogy misézhetek-e a templo
mában. 
• — Igen szivesen — és egy kis, mandulaszemű japán fiút elő
kerítve ministránsnak, bevezetett a tágas fatemplomba. Meglepetve 
láttam, hogy bár vasárnap van, a főoltár feketében; a nagymise 
halottért lesz. A halott ott feküdt ravatalán a szentély előtt, nagy 
ezüstkeresztes gyászlepellel leborítva. Megkérdeztem, hogy ki az? 

A misszionárius meghatva mondta: 
— Községünk legöregebb tagja, az öreg hitvalló, Mihály. Ő az, 

a kinek családja azon az emlékezetes napon bement a városba és 
elsőnek beszélt P. Petitjeannal. Megszenvedett érette szegény öreg; 
kínzás és fogság várt reá, de végre is megérte, hogy megint föl
ragyogott ezen a helyen a kereszt, a melyért annyit szenvedett és a 
melynek árnyékában most nyugszik. Nyolczvannégy évet élt. 
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Mélyen meghatva álltam az aggastyán hitvalló ravatala előtt. Vélet
len volt-e, különös kegyelem-e, hogy épen ezen a napon jussak ide, 

hogy ha élve nem is, legalább ravatalán lássam az öreg patriarchát, a 
kinek nevéhez a mai japán kereszténységnek egész története fűződik ? 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 
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A nép egyre sűrűbb csoportokban jött a templomba, utoljára 
még egyszer akarta látni a patriarchát. Azután megkezdődött a gyász
mise: franczia apáczák és japán asszonyok ajkán fölhangzott a «Dies 
irae», én pedig, a mint a mellékoltárnál odáig jutottam a kánonban, 
hogy: Mementó Domine famulorum famularumque tuarum... qui nos 
praecesserunt cum signo fidei — ((Emlékezzél meg, Uram, szolgáidról 
és szolgálóidról, a kik előttünk jártak a hit jelével)) — itt önkénte
lenül megállottam. A nyitott, alacsony ablakon át tekintetem végig
futott a templom udvarán, megakadt a száradásnak indult százados 
fán, a melyhez kötözve ostorozták a keresztényeket és a melynek 
gyökerei annyi hitvallónak vérét itták be; ráesett tekintetem a rava
talra és a körülöttem térdelő öreg emberekre — az, a ki az ötven 
éven felül van, mindmegannyi hitvalló! Micsoda a mi kereszténysé
günk, a kik semmit, vagy alig valamit szenvedtünk hitünkért, ennek 
a halott aggastyánnak és ezeknek az igénytelen, apró sárga embe
reknek a hitéhez képest, a kik még kegyetlen kínzások között val
lották meg azt! Valóban ((praecesserunt nos cum signo fidei)) előt
tünk jártak a kereszt jelével! 

...És hogy nemcsak hitükért tudnak szenvedni az urakamiiak, 
hanem hazájukért is, annak is megláttam délután a bizonyságát 
lenn az egyik faluban. Egy tagbaszakadt legény fölhúzta a karjáról 
a ruhát: ijesztő roncs volt a kar. Liao-jangnál lőtte azzá egy orosz 
shrapnell. Sok legény ment el a harcztérre ebből a völgyből is; 
mielőtt bevonult a csapatához, meggyónt, megáldozott valamennyi és 
odakünn ők is segítettek dicsőséget szerezni a japán névnek. Vallása 
és hazája egyaránt szent ez előtt a hős nemzedék előtt; ha kell, 
vérét adja az egyikért is, a másikért is. 

*** 
De nemcsak azok a hősök, a kik vérüket tudják adni egy szent 

ügyért. Vannak vérnélküli mártírok is. Szenvedni egy eszméért 
ostorozást, száműzetést, börtönt: nagy dolog. De elhagyni a hazát, 
családot és eljönni merőben ismeretlen emberekhez, azoknak is a 
legnyomorultabbjai, az emberiség kitaszítottjai, az emberi roncsok, 
a bélpoklosok közé, közöttük élni egy emberéleten át, a visszatérés 
reménye nélkül, végül, úgy lehet, elkapni tőlük a halálos kórt és 
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mindezt egy eszme: a keresztény szeretet miatt, nem hősiesség 
ez is ? 

És mit szóljunk, ha ezt nem férfiak teszik, hanem gyönge nők? 
Hogy a krisztusi szeretet hősöket nevel ma is, hittem minden

koron. Most már nem kell hinnem; tudom, láttam. Láttam a hőseit; 
többet: hősnőit. 

A shimabarai öböl túlsó oldalán van Kumamoto városa. Még 
mindig hullámzott a tenger, a kis hajó nem mert útnak indulni, 
meg kellett kerülni az öblöt a vasúton. Estére értünk a város köze
lébe; az öböl túlsó oldalán, a tűnő holdsarló fényében szomorúan 
sötétlett a shimabarai rom. Egy irtózatos Mementó móri: az utolsó 
40.000 keresztény halálának helye. Vérig kínozva, üldöztetve, ide 
vette be magát a hivők utolsó csoportja és százkét napig védte ezt 
a helyet a shogun csapatai ellen. A nagyúr dühös volt a hosszú 
ostrom miatt és visszahívta az ostromló sereg fővezérét, Itakura 
Shigemasa-t, de a visszahívó parancs már nem találta életben őt, 
addigra egy, a várból jött nyíl fúrta át mellét. Örök gyalázata a 
holland protestáns Koeckebackernek, hogy keresztény testvérei ellen 
ágyúit odakölcsönözte az ostromló seregnek. Végre rohammal be
vették a várat és ezen a napon, 1638 november 22-én, negyvenezer 
vértanúval lett gazdagabb az ég. Magának az árulónak tanúsága sze
rint egyetlenegy menekült meg valamennyi közül. 

Késő este volt, mikor a városba megérkeztünk. Sült japán fészek; 
európai embert aranyért sem lehet látni benne, 65.000 lakosa között 
van talán harmincz. Itt ugyan az angol nyelv nem ért semmit; nagy 
kínnal magyaráztuk meg a két kulinak, hogy hova vigyen, egy ven
déglőbe, a hol az útikönyv biztatása szerint európai konyha is van. 
«Ha európai módra lehet enni, akkor talán lakni is lehet ott ugyan
azon emberséges módon és nem kell megint a földön hálni, mint 
Kataseban. Sőt talán angolul is tudnak.» Ez volt a merész okosko
dásunk. Hanem bizony nem vágott be. Vagy háromnegyedórai roha
nás után kiraktak egy hamisítatlan japán bódé előtt; nagy udvarias
sággal fogadtak és kijött tiszteletünkre az egész háznép. Temérdeket 
hajlongtak nekünk, utóbb mi is nekik vissza, hanem hogy mit aka
runk egymástól, az rébusz maradt mind a két félnek. Összegjoilt az 

25* 
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egész szomszédság, de ezzel csak a hajlongások száma növekedett, 
a kölcsönös megértéshez nem jutottunk közelebb egy féllépéssel sem. 
Egyszerre csak, mint megváltó szózat, hallatszott egy angol kérdés; 
a család legidősebb fia került elő; az most tette le a kereskedelmi 
iskolai érettségit és még friss emlékezetében volt az angol nyelv. 
Soha nem dicsértem a japán iskolák tantervét annyira, mint ebben 
a perczben; ismét meg volt a kapocs a körülvevő világgal érthető 
európai nyelv formájában. Persze számolnunk kellett azzal, hogy 
addig tart ez, a míg új barátunk, Mister Matsumura el nem hagy, 

de ettől nem kellett 
félnünk; még ő tar
totta szerencséjének, 
hogy olyanokkal akadt 
össze, a kikkel gya
korolhatja magát a 
nyelvben. — Megkért, 
hogy másnap egész nap 
velünk maradhasson; 
készséggel vállalkozott 
a kalauzolásra, csak
hogy beszélgessünk, 
így hát jól jártunk 
mind a ketten. Igen 
meglepte őt, hogy az 

útikönyvnek még az ő vendéglőjükről is tudomása van, hanem abban — 
mondta — csak európai ételt lehet kapni, ha rendelik, szállást azonban 
nem. Hanem van a városban, jó messze, egy szálloda, a melyben van 
egy európai módra berendezett szoba, szivesen elvezet oda. Hosszú 
kocsizás után végre eljutottunk oda is, a Togi-ya-Shiten szállodába, a 
mely annyiban volt európai, hogy tényleg volt benne egy európai ágy; 
a másikunk már japán módra a földre került. Ha nem éhes és fáradt 
az utas, akkor nagyszerű mulatság, egész kis vígjáték az igazi 
japán szállodában való elhelyezkedés: kirukkolnak elébe a kapuhoz, 
elkérik a czipőjét, azután papucsban vonul föl egész kísérettel a 
szobájába. Bocsánat, rosszul mondtam, hogy a szobájába! Az a szoba 
voltaképen még nem is létezik, azt előbb meg kell csinálni. Ha két 

Vidéki város utczáin. 
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utas jön egy helyre, tágabbra húzzák szét a papirosfalakat, tetszés 
szerint kihúzható és összetolható a szoba, akár a harmonika. Ter
mészetesen a tea rögtön ott párolog a kis csészékben; ezt kap akár
mennyit és izzó parazsat cserépszilkében, hanem a mi a vacsorát 
illeti, ott keserves türelempróbának van alávetve az éhes utas. A japán 
ember nem siet; különösen hangzik, de igaz, hogy az átlagos japán
nál az idő még nem pénz, mindig ráér egy kis udvariaskodásra, 
tereferére. Nem az állami gépezet pontosan zakatoló gépét, nem is a 
hadsereg villámgyors, precziz mozdulatait értem, hanem azt a két
ségbeejtő lassúságot, a melylyel japán üzletben, szállodában kiszol
gálják az embert. Száz apró részletet is meghánytak-vetettek a tol
mácsunk útján, a míg végre komolyan vették a két éhes utas szive
vágyát és csak nagysokára került elő az étel. Éjszakára paplant nem 
kap az ember, hanem kap egy nagy kivattázott bundát, a mibe bele 
kell bújni, a feje — helyesebben a nyaka — alá pedig egy rizszsel 
tömött zsákot. A szálloda egyébként tele volt japán katonatisztekkel; 
a szúnyogháló alatt fekve, a vékony papirosfalakon át még késő 
éjjelig hallhattuk a csöndes beszélgetésüket. 

Sohasem tudja az ember, hogy mire virrad. Hogyan sejthettük 
volna, hogy másnap reggel az első látogatónk a szép mandulaszemű, 
lelógó bajuszú Mr. Tanake lesz? És pedig ő volt, Tanake, a kuma-
motoi rendőrség tagja. Kifogástalan udvariassággal jelentkezett nálunk; 
előre küldte — m. kir. államrendőrség, bámulj! — a névjegyét, 
azután beállított ő maga is. Nagyon meglepetve nézhettünk a nem 
várt látogatóra, mert rögtön előadta jövetelének czélját: hogy ő 
velünk fog maradni, a míg a városban tartózkodunk. Egyben élénken 
érdeklődött az' igazoló írásaink iránt. No azt adhattunk neki egy 
tarisznyával; odaadtuk neki az összes japán írásokat, az angol és 
franczia nyelvűeket, még a latin nyelvű Celebretet is; boldoguljon 
vele, a hogyan tud. Az esztergomi főegyházmegye kanczelláriájában 
aligha sejtették, hogy még japán rendőr is fogja vizsgálgatni a nagy-
pecsétü írást A rendnek korán kelő őre óvakodott elárulni az okot, 
a mi ide hozta őt, hanem hiszen nyilvánvaló volt az: a rendőrpre-
fekturán a bejelentés után el nem tudták képzelni, hogy mi lehet 
az, a mi két idegent ilyen messzi fészekbe elhoz, a mi kiesik a turis-
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ták rendes útvonalából és a melyben semmi különös látnivaló nin
csen? Mivel pedig háborús időben « mindenki gyanús, a ki él» és 
röndnek muszáj lenni Kumamotoban is, hát elküldék derék vendé
günket, hogy nézze meg, nem vagyunk-e véletlenül álczázott muszka 
kémek? Mr. Tanake ekkor épen a magyar közoktatásügyi miniszter 
aláírását vizsgálgatta műértően és nyilvánvalóan imponált neki a nagy 
pecsét; persze elsősorban honfitársainak ékes pókírása volt az, a mi 
megnyugtatta őt. Olyanformán festettek a szétteregetett japán okmá
nyok, mintha pókok lábát mártották volna tusba és azok mászkál

jak volna föl-alá a vékony rizspapiron. Végre befejezte az olvasást 
és töredékes angolsággal kijelentette, hogy: Ól rajt, azaz minden 
rendben, de azt hiszem, épén olyan udvariasan hangzott volna a 
szava akkor is, ha azt mondja, hogy kövessük a rendőrségre. Hanem 
attól nem tágított, hogy velünk marad egész nap és így ime már két 
ingyenes vezetőnk is volt! 

Közben megérkezett Matsumura barátunk és a kedélyes reggeli
zés közben közlékenyebb lett a rendnek őre is. Kiderült, hogy katho-
likus ember és hogy jól ismeri a misszionáriust. Hiszen akkor jól 
van; elmegyünk hozzá, ő majd csak el tudja oszlatni derék hívének 
esetleges utolsó aggodalmait is és így megszabadulunk a nem ter
hes, de mégis csak kissé különös rendőri eszkorttól. Elindultunk 
tehát szép libasorban Kumamoto utczáin, elől a rendőr, utána mi. 
A misszionárius, P. Corre, nem volt otthon, de ott volt a káplánja, 
egy igazán szép japán ember, nagy fekete szakállal, a mi ritkaság a 
japánoknál. Ennek a szava azután hatott; kísérőnk még egyszer ki
kérdezett, hogy mit akarunk látni, meddig maradunk a városban, 
azután barátságosan elbúcsúzkodtunk és megszűntünk rendőri atyás-
kodás alatt álló egyének lenni. Most is el tudom képzelni, hogyan 
írta meg rólunk a derék Tanake az ő nagy póklábas jelentését a 
rendőri hivatalban. 

* * * 
Jóval a városon kívül, a kaszárnyának szolgáló régi váron túl a 

Nicbirm buddhista szektának temploma áll egy dombtetőn. Száz és 
száz kikoptatott kőlépcsőn vezet föl hozzá mohos kőlámpások és 
árnyékos cseresznyefák alatt az ut; két oldala apró fabódé, a mikben 
krajczáros dolgokat árulnak. A Hommyöji templom ez, nevezetes 
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búcsújáró helye a felekezetnek; nagy ünnepnapjaikon sok ezer ájtatos 
meg kíváncsi tolong ezeken a lépcsőkön és mint távoli terigerzúgás, 
messzire hangzik az ütemes ima moraja: Namu Myöbd Renge Kyo! 

De az ünnepi kedvű búcsujárók nem az egyetlen közönsége 
ennek a templomnak. Vannak sokkal szomorúbb látogatói is. Minden
féle betegségektől gyötört emberek járnak ide enyhülést esdeni az 
istenektől, a melyeknek rikító szinre festett torzalakjai ijesztően 
vigyorognak le a szenvedőre. De ezek a betegek, ha szenvedők is, 

A Kumamoto melletti léprás-kórház. 

legalább emberi formájú lények, hanem azután van egy csoport, a 
mely külön húzódik a többitől, ott tartja a maga koldustányérját és 
panaszos, siró hangon énekel az imadob pergése mellé. Féli, kerüli 
mindenki ezt a csapatot, még a többi beteg is elkerüli messzire, 
mintha a dögvészt, a halált lehelné maga körül ez az embercsoport. 
És jó oka van rá, hogy így tegyen, valóban a halál jegyesei azok a 
szerencsétlenek: bélpoklosok! Nem is emberek többé, emberi roncsok, 
a melyekről letarolt az iszonyú betegség mindent, a mi az emberi 
arczon szép és isteni vonás: üres szemgödrök, hiányzó orr, ajkak 
nélkül vicsorító fogak merednek a nézőre. Borzalom rájuk nézni. 
Némelyiknek az ujjait rágta le a kór; ujjatlan, csonka kézroncsát 
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emeli föl könyörögve a képszobor felé, hogy az istenség segítsen 
rajta. Ezek a szerencsétlenek még remélnek! A kit a kép ábrázol, az 
néma marad panaszos jajjukra, de egy közeli kis házból egyszerre csak 
egy fehérruhás alak lép elő, mintha angyali jelenés volna. És valóban 
az, angyal, a keresztény szeretet angyala, a ki eljött ide idegen földről, 
messze tengereken túlról, egy másszinű emberfaj nyomorultjainak 
legnyomorultabb]*ai közé, hogy ha már segíteni nem lehet, legalább 
enyhítsen kínjaikon. Odamegy közéjük; gyönge nő, de nem retten 
vissza a véres, gennyedő testtől, kimossa, bekötözi a sebét és enyhítő 
orvosságot ád a betegnek. A körülállók csodálkozva néznek reá, nem 
értik, mit törődik ez az idegen asszony ezzel az ismeretlen beteggel, 
a ki senkije neki? A beteg maga is csodálkozva néz a fehér nőre, 
nem tudja felfogni, miért szánakozik rajta épen ez az. idegen? Az 
pedig vigasztaló szavakat suttog neki, eljön hozzája másnap, harmad
nap, meglátogatja őt a nyomorúságos kunyhójában, a mit ott heve
nyészett magának a templom falain kívül, végül megkérdezi tőle, 
nem akarná-e fölcserélni ezt a hitvány vaczkot tiszta fehér ágygyal, 
szerető, gondos ápolással ? Ha a beteg rááll, bekerül a kórházba, a mi 
ott van egy kis menésnyire a templomtól; ott tíz más ilyen fehér
ruhás nő fogadja Őt és azontúl otthon van abban a házban. Nincs 
abban más ő kivüle, mint hozzá hasonló szegények a hosszú sor 
fehér ágyon, meg ezek a zajtalanul járó, libegő fehérruhás asszonyok. 
Ki volna más lakos a bélpoklosok házában? 

És mégis van valaki más is. AT^ a kiről az írás mondja, hogy 
a poklos házában volt, a kiről ellenségei vádképen mondták, hogy 
bűnösökkel és tisztátalanokkal eszik — 0 jelen van az emberi nyo
morúságnak ezen a tanyáján is. Vékony deszkafal van kétoldalon és 
a szegényesen egyszerű kis kápolnában a vörösen libegő örökfény 
mutatja a jelenlétét Annak, a ki innen árasztja ki az örök, nagy, 
isteni erejét: az egyik felé erőt ád a betegeknek, hogy keresztény 
türelemmel viseljék el iszonyú szenvedéseiket, másfelől ezeknek a 
hőslelkű nőknek, hogy mosolyogva bírják meghozni azt az óriási 
életáldozatot, a mire vállalkoztak. Szent Ferencz leányai, finom, művelt
lelkű franczia apáczák abban töltik el az egész életüket, hogy ezeket 
a szegény roncsokat ápolják, nem ennek az életnek, hiszen valamennyi 
menthetetlen, hanem a másiknak, a mi ezen a nyomorúságon túl van 
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Mindnyája pogánynak jön be és mindnyája kereszténynek távozik — 
az örökkévalóságba. Nem kell hozzá semmi térítgetés, ők maguk 
kérik a keresztségét, ki előbb, ki utóbb. És attól a percztől kezdve — 
mondják az apáczák — mintha kicserélték volna azt az embert: nem 
jajgat, nem kiáltoz többé, hanem megadással szegzi szemét a falon 
függő feszületre és a szenvedő Krisztusnak ajánlja föl az ő szenve
déseit. Végigmentem, ágytól-ágyhoz, a legsúlyosabb betegek termén; 

A bélpoklosok egy csoportja. 

a mi azokon az ágyakon a fehér takaró alatt feküdt, az nem volt 
többé emberi forma, iszonyú fájdalmaik lehettek és mégis olyan 
csend volt ott, mint a templomban, nem hallatszott egy jajszó sem. 
Egy tizennégy éves fiú ágyához vezettek; nem volt többé sem orra, 
sem szeme, egyetlen véres seb volt az egész arcza, megmondták, hogy 
már csak négy hónapig fog élni, de ez a fiú húsvétkor járult az első 
szent áldozásához és azóta úgy szenved, mint egy vértanú. Valami 
névtelen boldog mosolygás vonult át az arczán, mikor az apácza 
szólt hozzá. És mikor egy-egy ilyen szegény, roncsolt testből kisza
badul a sokat tűrt lélek, azon a napon ünnepe van a kis háznak; 
bízvást hiszik a hátramaradottak, hogy a megdicsőült lélek elnyeri 
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az ő koronáját és ez kibékíti őket még hátralevő szenvedéseik 
tudatával. 

És a látogatóra is úgy hat ez a ház, mint egy kegyelemforrás; 
kibékíti őt sok nehéz gondolatával. Krisztus egyházának fényét, 
abban annak a szent, szenvedő Krisztusnak képét nem egyszer homá
lyosították be, sokszor épen annak hivatott őrei. Sokat vétkeztek a 
krisztusi tan nevében a krisztusi igazság és szeretet ellen; ne tagad
juk le, hiába is tagadnók. És azért az Egyház mégis szent, szentebb, 
mint bármi ezen a világon; mert a ki vétkezett, még ha a szentelés 
olaja folyt is le homlokán, ember volt, törékeny és gyarló, — a mi 
szent az Egyházban, az a szellem, a lélek, a mely ilyén virágokat is 
képes hajtani. Az a középkori trinitárius szerzetes elment és örökös 
rabságba adta magát, hogy kiváltson egy keresztény családapát, ezek 
a névtelen hősnők emberi wrackokért, roncsokért áldozzák föl magu
kat. Japán kereszténységét vérbe fullasztották, új vértanuk kellenek, 
hogy az föltámadjon megint! Ezek a nők azok, szentek, hősök és 
vértanúk; munkájuk nem haszontalan, az ilyen nagyszerű látványok 
fölnyitják végre a tömeg szemét is és az ő s a hozzájuk hasonlók 
keresztútja az első lépése annak a diadalútnak, a melyen a kereszt 
megint be fog vonulni ebbe a szigetországba. 

Hitemben megerősödve jöttem el erről a helyről; Credo unam 
sanctam catholicam Ecclesiam —Hiszek egy közönséges keresztény Anya-
í^wíegyházat! 

Visszajövet a mocsaras rizsföldeken át, megkerültük a régi 
japán stilusú várat, a melynek kapui előtt a harcztérről visszajött 
sebesült katonák üdültek, azután elkerültünk a város túlsó végén 
lévő ugyancsak igazi japán stilusú Sui^enji kertbe, a hol épen fogoly 
orosz katonák végezték sétájukat. Itt Kumamotóban is egy nagy 
csomó van elhelyezve; furcsa látvány volt, a mint egy-két kis japán 
őr kísérgette a hatalmas szőke legényeket; a vállukig sem ért az 
őrük. Színehagyott zöld és szürke egyenruháikban voltak és unat
kozva. ődöngtek ide-oda a kertben. Meglátszott rajtuk, hogy a főbajuk 
az, hogy nincsen pénzük; vágyakozva ácsorogtak az apró bódék 
kirakatai előtt, hanem nyilvánvalóan nem volt egy kopekjuk sem, 
hogy betérhettek volna. A nép különben egészen barátságosan visel-
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kedik velük szemben és ők is tréfáltak a körülállókkal; elég ideje 
vannak már itt, hogy összebarátkozzanak. Bennünket megbámultak, 
mint a csodát; azt hiszem, hogy hosszú idő óta a mienk volt az 
első fehér arcz, a mit láttak. 

Kumamotónak egyik főnevezetessége, hogy mellette emelkedik a 
Föld legnagyobb tűzhányó hegye, az Aso-San. Az amerikaiak a Hawaii
csoporton lévő Kilaueá-nak vindikálják ezt a dicsőséget, de ha a külső 

Az Aso-San. 

kráter átmérőjét veszszük, akkor az ,Aso-Sané a pálma, a külső kráteré
nek az átmérője 10—14 angol mértföld. Most legnagyobb része művelés 
alatt álló föld, azonban a belső kráter ma sem szűnt meg működni 
és állandóan gőz, füst és nagy lángnyelvek csapnak ki belőle. A hegy 
alja és környéke tele van hőforrásokkal és meleg tavakkal Az Aso-
San is egyik szeme annak a vulkáni láncznak, a mely egész Japánon, 
Yezon- és a Kurili-szigeteken át fölmegy magasan északra. 

Déli Japánból a gyönyörű szép beltengeren át volt az utunk 
vissza Kobeba, a hol hajónk, a «Persia», az indulásra készülődött. 
Shimonosekiben telegramm várt, a mely tudatta, hogy a hajónk két 
nappal későbben indul és ezt a két napot hozzáadva a még rendel-
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kezesünkre álló időhöz, nagy kedvünk lett volna arra fölhasználni, 
hogy a tsushimai szoroson át bepillantsunk az «elzárt ország»-ba, 
Koreába is, azonban sajnos, épen a hires szoros volt az, a mely meg
akadályozott ebben. Meglehetősen háborgott benne a tenger és nem 
volt bizonyos, hogy ha az átmenő kis hajóval meg is teszszük az 

. . . . ._.. utat odafelé, vissza
jövet megérkezünk-e 
idejekorán a Lloyd-
hajó indulásához ? Az 
elkésést pedig nem 
lehetett megkoczkáz-
tatni, mert ez annyit 
jelentett volna, hogy 
a hajó elmegy nélkü
lünk és mi lóhalál-
ban sietve utána, jó, 
ha valahol Hong-
Kongban utóiérjük, 
így tehát Korea csak
ugyan az elzárt ország 
maradt számunkra és 
a háborgó szoros he
lyett a beltenger nyu
galmas vizein szállí
tott Köbe felé egy 
kis japán gőzös, a 
Kiodo-Maru. Ezen is 

Az Aso-San egyik krátere. fedeztünk föl egy ke
resztény embert, az egyik hajóstisztet, a ki járt Angliában és ott ragadt 
reá vagy két tuczat angol szó; különben pedig még hat katonatisztből 
állott a társaság. Hiszem, hogy jó katonák voltak, valószínűleg a 
harcztérről jöttek ezek is, hanem «sneidig»-eknek, legalább itthoni 
értelemben, semmiképen nem lehetett volna mondani őket. Olyan
formán festettek a vászonuniformisukban, mint minálunk a gya
korlatra behivott öreg tartalékosok, és papucsban ülve az asztalnál, 
kezükkel törülték kétfelé a ritkás bajuszukat. Hanem ebből csak az 
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következik, hogy nem a sneidigság teszi a katonát. A menü persze 
japán volt, azaz ehetetlen; de mivel a szükségben tudvalevőleg az 
ördög is megeszi a legyet, egyéb hiján végre az európai ember is 
rávetemedik az eczetes halakra, sótlan vízben főtt rizsre, kagylókra, 
tengeri moszatokra és egyéb maszatokra, a melyeket szép kis lakk-
szilkékben tálal elejbe az étkezés leglehetetlenebb óráiban az udvarias 
japán pinczér. Jobbról-balról nagy szárnyas dzsunkák lebegtek körü
löttünk a csendes vizén; a hajónk befutott minden kis kikötőbe és 
a hol szigetek közé szorult a tenger, olyan közel járt a parthoz, hogy 
végig nézhettük róla a kis halászfalvak életét. Egy nap és két éjszaka 
után végre Köbe kikötőjébe ért a hajó és a sok csendesség után 
megint a nagy világforgalmi kikötő eleven élete vett körül. 

" % * 



DAI NÍPPON. 

NAGY JAPÁNORSZÁG. A mely eljövendő. Még nincs meg, még 
sok hiányzik hozzá, érzi maga a japán is. Európa vívmányait 
átvette készen, hihetetlenül nagyot haladt negyven esztendő 

alatt, miután kihasználta és megfizette tanítóit, udvariasan lerázta 
magáról őket; megszüntette az első, lealázó szerződéseket, a melyeket 
akkor volt kénytelen kötni a fehér hatalmakkal, mikor azok fenyegető 
nagyhajókkal jöttek vizeire és ő még erőtlen volt. Folytonos győzel
mek sorozatában megverte az óriási Kinát és tíz évvel később kemény 
marakodásban földre gyűrte régi ellenségét, az oroszt. Olyan hata
lommá lett a távol Keleten, a melylyel minden más hatalomnak 
ugyancsak számolnia kell; leghamarabb föltalálta magát az angol, 
a ki sietett szövetséget kötni vele. Hanem azért a Dai Nippon, az 
igazi, a Nagy Japán még nincs meg. Még sok hiányzik hozzá. Jól 
tudja ezt a japán hazafi is. Tudja, hogy az ország lakossága szegény; 
kevés a föld és sok rajta az ember. Azok a lankás halmok és zöld
koszorús hegyek inkább csak tájképeknek szépek, pusztán szépség
ből pedig még nem lehet megélni. A keserves igazság az, hogy a 
szigetország területének csak tizenkét százaléka művelés alatt álló 
termőföld és az a művelés is csak a vasúti kocsi ablakaiból látszik 
olyan intenzívnek. A lényegesben a japán paraszt fölött, főleg a belső 
részekben, ez a négy évtized meglehetősen nyomtalanul ment el; 
épen olyan primitív módon műveli az ő földjét, mint száz esztendő
vel ezelőtt az ükapja, a ki valamelyik daymiónak robotolt rajta. Már 
pedig a föld népe, a paraszt tartja a többit mind a vállán, ő fizeti 
az adót és abból építik Newcastleben meg Yokosukában azokat az 
oroszverő pánczélos hajókat is. De mi lesz akkor, ha a föld nem 
birjajtáplálni a népet? Ha rosszul üt be a rizstermés valamely vidé-



ken, ezrek és ezrek halnak ott éhen. Még nagy szerencse, hogy Japán 
népe nemcsak a szárazföldön arat, hanem valósággal terített asztala 
neki a körülvevő tenger; e nélkül a sovány föld el nem birná tar
tani azt az ötven milliónyi népet. De még így is egyre másfelé 
kell néznie a megélhetésért: Amerika csendes-tengeri partjai, a 
Hawaii-szigetek, Ausztrália, Korea tele vannak munkát és megélhe
tést kereső japán néppel; nyugat felé hatolva lejutnak egészen 
az egyenlítőig. Az amerikai Nagy Sóstó után, Nevada államtól kezdve 
ott lehet őket látni mindenhol egészen Singaporeig. Csakhogy az a 
baj, hogy a nemzetek csak elméletben szeretnek lelkesedni a másikért, 
a meddig nem ke
rül pénzbe; ha az
után úgy fordul a 
sor, hogy eljön az 
olcsó és szorgalmas, 
kevés igényű japán 
munkás és az ame
rikai meg ausztráliai 
elől elviszi a mun
kát, akkor a leg
lelkesebb japánba
rát is köpenyt for
dít és tele tüdejé
ből «Sárga vészedéi- JaPán paraszt és családja. 
met» kiált. Az Egyesült-Államok néhány nyugati állama már kérvényt 
adott be a kongresszushoz, hogy tiltsa ki a japán munkásokat, csakúgy, 
mint a kínaiakat, a Hawaii-szigeteken az egyik újság ccsárga pestis»-ről 
beszél és nem sokat különböztet kinai és japán között; Ausztráliába 
meg — maró gúnyjára az anyaországgal kötött szövetségnek — már 
be sem engedik őket. Már pedig a népesség mindig több lesz, az adó 
mindig nagyobb; a háború miatt óriási államadósság fekszik a szegény 
országon, csak kamatokba elmegy az állam összes bevételeinek egy 
harmada. Mikor ott jártunk, adó volt már vetve a vasúti jegyekre, 
még a villamos vasúti jegyekre is és az állami monopóliumok — ezt 
persze hivatalosan nem vallják be, mert nagyon sértené a nemzeti 
büszkeséget, de a valóságban, sajnos, úgy van, — zálognak lekötve 
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az angol és amerikai hitelezőknél. Ezek bizony nem valami rózsás 
állapotok! És az a baj, hogy egyhamar nem is lehet kikászálódni 
belőlük. 

És mégis ki kell jönni azokból. Új területeket kell ellepnie az 
otthon fölösleges népnek s az otthon maradóknak jobban, sokkal 
jobban kell tudni kihasználni a hazai földet. Hogy lehetőleg ne 
menjen ki az országból a pénz és otthon készüljön, a mi csak 
készülhet és hogy művelés alá kerüljön minden bánya és minden 
föld, hogy, az amerikai müveit farmerrel szólva, «két mag teremjen 
ott, a hol eddig egy», hogy japán lobogó járja a világtengereket és 
a japán partok halgazdagsága ne csak a tokiói és nagasaki-i piaczo-
kon kerüljön eladásra, hanem akár — Budapesten is. Melyik buda
pesti vendéglős ne venné meg szivesen azt a teknősbékát, a mi két 
hét alatt jött meg kitűnő kondícióban, akár élve is, a szibériai 
vasúton — már csak azért is, hogy kiírhassa: 

«Ma valódi japán teknősbékaleves kapható)). 
De ki fogja mindezt megcsinálni? Ki fogja betetőzni a meg

kezdett, óriásilag fejlődött, de még befejezetlen művet, a Dai Nippon 
müvét? Az a nemzedék, a mely a mait megcsinálta? Nem. Az már 
eleget dolgozott. Hanem az, a mely ma még fehér vászon diák
egyenruhában és diáksapkában nyüzsög így szeptember elején a 
tágas iskolaudvarokon és a mely zászlókkal és énekszóval vonul 
ki a harcztérről hazatérő vitéz katonák elé. A Fölkelő Nap birodal
mában is az ifjúság a nemzetnek az a reménye, melytől az ország 
boldogságát, a nemzet dicsőségét és jólétét, az eljövendő igazi Dai-
Nippon kiépítését várja. 

Akartam látni, hogy hogyan készül ez a leendő nagy alkotó az 
ő hivatására? 

A nagy pókbetűkkel teleírt hosszú papiros megint megnyitott 
minden ajtót. Hogy mi van beleírva, máig sem tudom, hanem ismétlem, 
hogy valami szép dolognak kell benne állnia, mert annak az osakai 
középiskolának az igazgatója, a ki előtt kibontottam, a mint végig
olvasta, egyszeriben igen barátságos lett tőle és vagy másfél óra hosszat 
személyesen kalauzolt az intézetben és magyarázott meg mindent. 
Legföljebb az útitársamra, I%sóf úrra nézve volt egy kissé különös a 
dolog, mert az ő neve a mellékelve látható furcsa módon került ki 



az államtitkár tusecsetje alól és így, legalább ideiglenesen, meg 
kellett barátkoznia új nevével. 

Javában folyt a tanítás az egyes osztályokban. A legelsőben, 
a melybe léptünk, számtant tanítottak; az itthonról jól ismerős 

A japán passepartout egy része. 

algebrai képletek díszelegtek a táblán. Egy nebuló felelt, hátul pedig 
egynehány drukkolt; azt gondolom, ezek nagy örömmel fogadták 
jövetelünket. Hanem az osztályt egyáltalában nem zavarta belépé
sünk; úgy itt, mint a következő osztályokban épen úgy figyeltek és 
dolgoztak, mint annakelőtte. Elgondoltam, hogy micsoda kavaro
dás, sugdosás és nevetgélés támadna otthon, ha egy japán vendég 
lépne be az igazgató kíséretében az osztályba; ezek a japán fiúk 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 26 
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pedig a legnagyobb nyugalommal dolgoztak tovább. Bizonysága volt 
ez a japán diák nagy önfegyelmezésének, a melyet a maga teljes 
valóságában a következő szünet alatt láthattam. A tanárok fönn 
teáztak a tanári szobában, lenn pedig egy nagy teremben vagy ötszáz 
diák ette kis fadobozokból a magával hozott tizenegyórai rizsét. 
Az egész nagy diáksereg fölött egyetlen ember őrködött és mégis 
olyan csend és rend volt abban a nagy seregben, hogy kívánni sem 
lehetett volna különbet. Sehol dulakodás, lárma, vagy földre dobott 
szemét; ez az utolsó volt a legmeglepőbb és kívánva kívántam, 
hogy ez a japán direktor sohase kerüljön el mifelénk, akkor legalább 
azt fogja hinni, hogy a mi iskolafolyosóink és osztálytermeink is 
olyan tiszták, mint az övéik. Ha mégis eljönne és' elcsúsznék az 
eldobált narancshéjakon, majd megváltoznék a véleménye; tényleg 
az Európából hazakerülő japánnak átlag az az egyik Ítélete a mi 
földrészünkről meg Amerikáról, a mi a mienk a Keletről, hogy t. i. 
piszkos. Mikor a sok apró evőpálczika elvégezte a munkáját, az 
udvarra mentek ki a fiúk. Ott meg már épen senki nem volt velük; 
az egyik udvaron a kisebbek labdáztak egy tanárral, a másik, nagy 
udvaron azonban magukban voltak a nagyobb fiúk. Egy ablakból 
néztük őket; egyesek sétáltak, mások a tornászó szereket használták, 
hanem ezek nem voltak mind épen olyanok, mint a mieink; volt 
köztük egy különös formájú szerkezet is, ezen tanulják az emel
kedettebb helyre akadályokkal való fölmászást. Most már azután 
értettem, hogyan jutottak föl a japán katonák a port-arthuri falakra 
az ú. n. eleven létra, meg a falrepedésekbe döfött szuronyaik segít
ségével! Pompásan praktikus gondolata a japán iskolának, hogy a 
fiúkat már itt kitanítja a fegyverek használatára, legalább részben; 
a tornaterem mellett egy szoba volt, a melyben hosszú sorban vol
tak fölállítva szuronyos puskák és borjuk. Régi, kimustrált gyalog
sági fölszerelések ezek, a melyeket a kincstár szétoszt az iskolák 
között; töltényt persze nem adnak hozzájuk, hanem így is nagyon 
jól megfelelnek a czélnak, hogy a nagyobb fiúk már valóságos 
katonai gyakorlatokat végezhetnek velük. A szünet után kis bucsú-
ünnepély volt; egy, más intézethez távozó tanárt búcsúztatott el 
az igazgató az összes növendékek jelenlétében, azután folytatta a 
kalauzolást. Még egynéhány órára mentünk be, köztük az énekre és 
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a kínai klasszikus órára, ez az 6 latinjuk. A szabadkézi rajzi terem
ben részint mintákról, részint természet után rajzolnak és festenek 
a fiúk. Hanem legérdekesebb volt az utolsó stáczió, a tornaterem. 
Kettő volt; a kisebbiknek az alja gyékényszőnyeg, azon ült a fal 
körül sorban vagy harmincz fiú csupasz karokkal és rövid nadrág
ban, mezítláb; a középen pedig két-három pár birkózott. A hires 
jiu-jiutsu birkózás volt. Kettő kivált a sorból, szépen meghajtotta 
magát egymás előtt, azután közel mentek egymáshoz, egy pár per-
czig csak tapogatta, kapkodta a viaskodó az ellenfél karját, nyakát, 
azután, ha sikerült neki alkalmas helyen elkapnia, egyet fordított 
rajta és ha nem birt 
rögtön kicsúszni, a 
másik pillanatban a 
földön hevert az ellen
fél. De rögtön fordított 
magán egyet és elgu
rult, hogy fölugorjék, 
vagy ha ez nem sike
rült, legalább esésében 
magával rántotta táma
dóját, azután a földön 
folyt tovább a küzde
lem. Bámulatosan ru
ganyos átvetődésekkel Az ifjú JaP-m-
hol az egyik, hol a másik került fölül, végre aztán valamelyiknek 
sikerült egészen mozdulatlanná tennie a másikat, vagy pedig mind 
a ketten kifáradtak a birkózásban és meghajtva magukat, vissza
mentek a helyükre. A meglepő az az udvariasság és finomság volt, 
a melylyel a küzdő felek egymás iránt mindvégig viseltettek; min
den idegük megfeszülésével lestek egymás mozdulatait és macska
ügyességgel történt a támadás, de sohasem durván. A többi pedig 
nagy érdeklődéssel, de szótlan csendben nézte a küzdelmet, az egész 
idő alatt nem hallatszott egy hang sem. 

Még érdekesebb látványt nyújtott a másik, nagyobb terem, 
a hol japán módra való vívásban gyakorolta magát egynehány pár. 
Bambusznádból való mellvért volt rajtuk, ugyancsak ebből készült 

26* 
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a fejük és lábuk védője, olyanformán festettek, mint egy régi samu-
rai harczos. Bambuszból készült az a kelevézforma fegyver is, a 
mivel egymásra támadtak; itt már igazán hevesen ment a harcz. 
Csattogott, recsegett a nád vérteken a fegyver és szaggatott, mély 
torokhangú «ch&, chá» kiáltásokkal biztatták magukat a küzdők. 
A tornatanár felügyelete alatt vagy húsz perczig küzdöttek így előre
nyomulva, hátrálva az egyes párok; végre, mikor ki volt merülve 
mind a kettő, tisztelegtek egymásnak és letették a fegyvert és a 
vértet. A régi samurai harczosok szellemét idézte föl az emlékezet 
előtt ez a páros viaskodás, azokét a samuraiokét, a kiknek épen 
úgy megvolt a maguk lovagi kódexe, mint a középkor lovagjainak. 
Nem volt az törvénykönyvbe, írásba foglalva, hanem ott élt minden 
samurai harczosnak a szivében; olyan noblesse oblige-féle volt ez, 
a Busbido. Gentlemanséget, lovagi erényt, férfiasságot és becsületes
séget jelentett ez; mint erkölcstan, merített a hazai vallásból, a 
Shintoból és az importáltból, a buddhismusból is, de hasonlatos 
volt a régi római virtus-hoz is, a mely nem különböztetett a bátor
ság és erény között, hanem egyazon szót használta mind a kettőre. 
Ez volt Japán vezető elemének, a samurai osztálynak erkölcstana, 
íratlan morális kódexe háborúban és békében, ((Japán lelke», a hogyan 
egy hazai írójuk mondja.* 

((De a samurai nincs többé és a bushido el fog tűnni; mint 
régi büszkesége eltűnt egy fölvilágosult nép új fényében, úgy az a 
tan is, a mit bushidonak nevezünk, föl fog olvadni egy nagyobb, 
magasabb erkölcstanban.))** 

•K-K -K 

És mi foglalja el a helyét? A bushido eltűnik; a Shin-to gya
korlatilag véve inkább az ősök tisztelete, apotheozisa, mint vallás, a 
mely összefér a buddhismussal, sőt a vallástalansággal is. A buddhis-
mus Japánban (és egyebütt is) «megöregedett, komoly törekvéseit 
elveszítette és kis szektái haszontalan szőrszálhasogatásokkal foglal
koznak)), mondja az előbb idézett japán író. «Société des pompes 
funébres», mondotta róla találóan valaki. Híveinek életükben kedé-

* Bushido, the Sóul of Japán. By Prof. Inazo Nhobe. 
* * Jnazo Nitobe: Bushido, in the Japán by the Japanese. 
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lyes összejöveteli helyet, olyan vallásos kaszinófélét nyújt a templo
maiban (csak dohányozni és aludni nem szabad ott, ez ellen figyel
meztető táblák tiltakoznak); haláluk után pedig pompás temetést 
nyújt nekik lengő zászlókkal és tánczoló papokkal. A Butsudan, a 
buddhista oltár még ott van sok japán háztartásban és esténkint 
kis lámpát gyújtanak előtte, de mindez sokkal inkább szokás, tradi-
cziójés külsőség, mintsem eleven hit; az egykor félelmetes isten-

Buddhista papok temetési táncza. 

ségekre beköszöntött az ((istenek alkonya» és semmi sem tartóz
tathatja azt fel többé. 

A kereszténység soha sem adta föl a reményt, hogy ismét 
elfoglalhatja régi helyét Nippon földjén, melyhez olyan fenséges 
emlékek fűzik. ((Gyakran pillantok át szinte reménykedve Japán 
partjai felé», írja Msgr. Imbert, Korea apostoli vikáriusa 1838. 
november 22-én, Shimabara bevételének kétszázadik évfordulóján. 
Azóta a reménység valóra vált; a kereszténység ismét bevonult 
az országba és ma teljes szabadságot élvez ott. A misszionárius 
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atyák legelső gondja természetesen az volt, hogy a régi kereszténye
ket fölkutassák, a kik legszámosabban az ország déli részében, Naga-
saki környékén és a körülfekvő szigeteken éltek.* Van egynehány 
ezer olvan is, a kik megmaradtak abban az állapotban, a hogyan 
voltak századokon át és nem csatlakoztak az egyházhoz, ezek a 
((különváltak)). A fölfedezett régi keresztényekből, a megtérő pogá
nyokból és a ((különváltak»-nak lassankint visszaszállingózó részé
ből toborozta a legnépesebb egyházmegye, a nagasaki-i püspökség 
az ő hiveit, a kiknek száma 1888-ban 25.000 volt, 1903. nyarán 
pedig 40.028. Ugyanezen időben az összes katholikusok száma Japán
ban 68.336 volt, a különböző felekezetekhez tartozó protestánsoké 
51.000, az orosz egyház híveinek száma pedig 27.000 és egynehány 
száz. Látnivaló, hogy a kereszténység még mindig csak munkájának 
kezdetén van; helyesen beszél az, a ki azt mondja, hogy a japán 
eddig az európai kultúrának «csak tényeit vette át s nem egyúttal 
gondolatait is». Mindenesetre könnyebb dolog bevezetni a telefont, 
mint átformálni egy egész világnézetet s a katholikus kereszténység 
ezt jelenti, egy új világnézetet, új lelket, új embert. Hiszen még sok 
más egyébben is hiányos a japánnak az átformálódása; általános 
panasza pl. a velük érintkező európai kereskedővilágnak, hogy az 
átlagos japán kereskedő lassú, szatócsgondolkozású, szóval, amerikai 
értelemben ccrossz businessman». (Egy tokiói kereskedőnek, a ki 
már igazán kihozott a türelemből, kénytelen voltam én is a szemébe 
vágni ezt; ő persze udvariasan mosolygott reá. Az amerikai kidobott 
volna érte.) Épen azért, mert minden átalakulás között legnehe
zebben megy magának az embernek az átalakulása, nem lehet csodá
kat várni a kereszténység terjedése körül sem. Egy japán tudós, 

* Néhány fővárosi újság nemrégiben a «The Sunday Strand» cziraű angol hetilap nyo
mán igen regényesen adta elő a mai japán kereszténység keletkezésének történetét. Hogy egy 
angol hadihajóról az új-testamentomnak egy példánya a tengerbe esett s ez a nagasaki-i kikötő
ben czirkáló japán tábornok kezeibe került, a ki azt angolul értő emberrel megmagyaráztatta 
magának s midőn megtetszett neki a tan, tovább adta a könyvet ismerőseinek s hónapok múlva 
már kisebb gyülekezetek olvasgatták a bibliát. Midőn azután hittérítők jöttek az országba, 
bámulva tapasztalták, hogy már vannak japánok, a kik előtt nem teljesen ismeretlen a keresz
ténység s ez volt a magja a mai kereszténységnek. Nos, a könyv beleeshetett a tengerbe és ki 
is halászhatták, úgy, mint az elbeszélés mondja, de hogy ez lett volna kezdete a mai keresz
ténységnek, naiv mese. Az Urakami völgyéből nőtt ki nagyra, hol harmadfél évszázadon 
át rejtőzött. 
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Anezaki Shuroku, kit a kormány néhány éve Európa vallási viszo
nyainak tanulmányozására küldött ki, hazajővén, határozottan, sőt 
lelkesedéssel a katholiczizmust ajánlotta államvallásul és máris igen 
előkelő állásokban lévő férfiak tagjai az egyháznak, mások pedig 
egyéb keresztény felekezeteknek hivei. De azért még sokáig fog 
tartani, míg a kereszténység a népnek széles, mély rétegeibe leszivá
rog; az egyik akadály az, hogy a nemzetet mind mostanáig töké
letesen lefoglalta az anyagi boldogulására való törekvés, el volt fog
lalva azzal, hogy gyorsan, szinte erőltetve emészsze meg a reformo
kat és ugyancsak lefoglalta minden erejét és gondolatát az utolsó 
tíz év két nagy háborúja is. Ha majd jobban ráér gondolkodni és 
az európai kultúra és annak főképen gondolatai jobban megkapják 
lelkét, ezek között előkelő hely fog jutni a kereszténységnek is. 
Az eljövendő Dai Nippon, az igazi Nagy-Japánország meg fogja 
érteni azt az eszmét, amelynek ölén nagyra nőtt Európa kultúrája, 
a kereszténységet és a midőn — nemzeti sajátságainak és erényei
nek megóvásával — igazán és egészen magáévá fogja tenni ezt a 
kultúrát, akkor átülteti földjébe azt a fát is, a melyen ez a gyümölcs 
termett: a szent kereszt fáját. 

Addig pedig a szegény franczia misszionáriusok, a ccSociété des 
Missions Etrangéres» papjai egy nehéz, önmegtagadó, úttörő mun
kát végeznek, úgy mint a Légion Étrangére katonái az indokinai 
mocsaras erdők között. Névtelen hősök ők, a kiknek fáradságos 
apostoli munkájukban még egy folytonosan szemükbe vigyorgó 
rémmel kell nap-nap után megküzdeniök: a nyomasztóan súlyos 
szegénységgel. Igazán megszántam a szegény jó öreg, 87 éves tokiói 
érseket, a mikor egyik délután maga rendezgette a lámpákat, vasár
nap pedig a színehagyott lila «dísz» ruhájában ment át a nagymisére 
templomába; de legalább tele volt az a templom! (Utána elmentem, 
hogy azt is lássam, a gazdag amerikai episkopális templomba; 
valánk pedig benne az isteni tiszteletet végző pásztorral együtt — 
heten.) A misszionáriusok kapnak hazulról saját személyükre havon
ként 22 yent (55 korona), ebből kell élniök és ruházkodniuk. Óriási 
lelkierő kell ahhoz, hogy ilyen szegénység mellett el ne veszítsék a 
munkakedvüket. És nem veszítik el, dolgoznak lankadatlanul. Az 
egyikük, P. Raguét, tokiói tartózkodásunk idejében fejezett be egy 



4o8 DAI NIPPON. 

nagy művet, egy japán és franczia szótár volt az. Örömtől sugárzó 
arczczal hozta a vastag könyvet, az első kész példányt. 

— Hála Istennek, csakhogy készen van! Nyolcz esztendeig dol
goztam rajta. 

De nem csak tűrni és dolgozni tudnak. Arra is készen állnak, 
hogy bármely perczben életüket hozzák áldozatul azért az ügyért, a 
melyet szolgálnak. Örökké emlékezetes marad előttem az az este, 

Mikor a hajó egy új misszionáriust hozott. 

mikor egy levelet hoztak be az érseknek a.közös terembe, a hol 
voltunk. Rövid volt a levél, két misszionáriusnak, Dubernard és 
Bourdonnec atyáknak halálát jelentette, a kiket banditák gyilkoltak 
le Tibet határán. 

«Tués au Thibet... Priez pour eux». — Megölettek Tibetben. 
Imádkozzatok érettük. 

Meghallgatták a levelet, azután nyugodtan beszélgettek tovább. 
Meglepetve kérdeztem: 

— Hát olyan természetesnek találják ezt? 
Az egyikük nyugodtan felelt: 
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— Oh, hiszen ez olyan gyakori eset. Ez a kettő a tizennegyedik 
és tizenötödik azon a helyen, a ki így hal meg. Valamennyiünknek 
készen kell erre állni mindig. 

— De itt Japánban nem ? — kérdeztem én. 
— Ki tudja? Talán itt Japánban is. 
Akkor nem akartam elhinni. Két hét múlva azután Osakába 

jött meg a hír, hogy a kedvezőtlen orosz békekötés miatt Tokióban 
zavargás tört ki és az utczai tömeg, hogy boszúját töltse az euró
paiakon, több épületet lerombolt, többek között fölgyújtotta a misz-
sziónak egy szép templomát és iskoláját, a misszionárius sok évi 
fáradozásának gyümölcsét. 

Tehát : Ki tudja? Talán itt, Japánban is! 
De azért ők félelmet és csüggedést nem ismerve dolgoznak 

tovább; nevüket nem örökíti meg emlék, bár egy-egy hős vala
mennyiük. De emlékezetben lesz a hűséges szolga neve az ő Urá
nál és maradandó emlékük lesz az igazi Dai Nippon, a keresztény 
gondolattal és kultúrával megismerkedett Japán, melynek fölépítésé
hez ők nem csak egy követ adtak hozzá. 

* * * 
Egy angol folyóiratban találtam ezt a kedves költeményt; azt 

gondolom, jól illik ide: 

A misszionárius búcsúja Rómától. 
Irta: Arthur Coslett Smith. — Fordította: O^oray István. 

Anyám, kit annyi kín között 
Mártírok vére öntözött, 
Míg elnézem hét halmodat, 
Lelkemben forr a gondolat. 
Lement a nap. Az esti ég 
Halvány piros lángokban ég, 
S az égi pírtól fényben áll 
A vértől ázott Angyalvár. 
Az esthomály a mint leszáll, 
Búcsúzót int a Vatikán, 
Hol béke és áldás honol, 
Ott él az áldott, ősz fogoly. 

Anyám, most már Isten veled! 
Szivem csupán azért eped, 
Hogy nyitva álljon majd az út, 
A melyen szentek s vértanúk 
Jártak harczolva szüntelen, 
Míg megpihentek odafenn. 
Halljad fiad végső szavát: 
Dicső anyám, jó éjszakát! 
Ha a nagy Ég nincs ellene, 
Mihelyt a hajnal fölkele, 
Hosszú utamra indulok. 
Oda, a hol a sós habok 
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Zúgják a kínnak hús dalát, 
Mely ott állandó hont talált. 
Halálnak fészke, bús sziget, 
Oh hát fogadj be engemet, 
Hogy hol a lepra egyre dúl, 
Vigaszt áraszszon ott az Úr. 
Anyám, képed ne hagyjon el, 
Kisérjen ott is szüntelen, 
Tegye erőssé lelkemet, 
Hogy a mit eddig hirdetett, 
Átélje majd az elveket. 
Kegyelmedet, oh Jézusom, 
Fordítsd felém, akkor tudom, 
Hogy harczod végig harczolom. 

S ha egykor elközelg a vég 
S munkám után nyugtot lelek, 
Oh add meg, édes Jézusom, 
Hogy visszatérjen hűlt porom, 
És itt e szentelt föld ölén 
Megjöttödet itt várjam én. 
. . . S ha megfújják a harsonát, 
S az ezredéves síron át 
Meghallom hivő szózatát: 
Megnyílnak a szomszéd sírok, 
Köröttem hősök, mártírok 
Ezrével lengnek szerteszét 
S várjuk az Úr ítéletét. 



A MENNYEI BIRODALOMBAN. 

«Tóaov dg %-qv xoivvjv axoav, Saov xac dg xobq, y.oixGsvac, sivai áTü^yopsujiévov 

xö vá xaTcvc^ xic xaicvöv, eid xoóxo) OS slvai TtpopSicopccrjjivov jxóvov xo xaxá-

axpw|i,a.» 

— Hát ez micsoda? — kérdezi a nyájas olvasó. — Hiszen ez 
nincs kínaiul, a hogyan a czím igémé! 

Hát, nincs is, meg van is. Szeretném látni a jó öreg Homeros 
ábrázatát akkor, mikor ezt a hirdetést elolvassa, hog}7" ugyan mit 
gondol magában és hogyan töri a fejét, hogy mi a fránya lehet az 
a xa-jcv££fl xtg xanvöv — a ((füstnek füstölése)), a mit ezen barátságos 
figyelmeztetés szerint sem a ccközös teremben», azaz hajószalonban, 
sem a xotxév-okban, azaz kajütökben nem szabad megcselekedni, 
hanem egyesegyedül a födélzetén? Pedig szavahihető férfiak — a 
klasszika-filológia professzorai — mondják, hogy az öreg is tudott 
valamicskét görögül. Azt hiszem, mégis csak azt mondaná reá. nagy 
fejcsóválva: 

— Ehhez az én tudományom kevés. Ez kínaiul van! 
A valóságban pedig a jeles irat egy új-görög nyelvű hirdetés, a 

mely egy csomó egyéb nyelvű mellett ezen a lingón is ki van füg
gesztve a Japánba járó osztrák Lloyd hajók egyik folyosóján és mint 
az olvasó már alighanem kitalálta, dohányzási tilalmat tartalmaz. 
A sorsa természetesen az, a mi az egyetem folyosóin kiakasztott, a 
dohányzást a ((legszigorúbban)) tiltó fölírásoké, a melyek már egé
szen sárgák a dohányfüsttől; a xocxwv-okban is vígan folyik a ((füst
nek füstölése)). 

Japán legdélibb része alatt, a Van Dietnen-szorosbm jártunk, a 
mikor a matúra után még megmaradt görög tudományommal ezeket 
a hirdetéseket fordítgattam és azon mulattam, hogy mennyi körül-
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írásra van szüksége ennek a régi nyelvnek, hogy új fogalmakat ki
fejezni képes legyen. 

Eltekintve ettől a szigorú — de szerencsére meg nem tartott — 
rendelkezésétől, az osztrák Lloyd-hajó, a Persia volt a legkedélyesebb 
valamennyi közül, a melyeken ezen a nagy úton jöttem. Hatalmas, 
tízezer tonnás kereskedelmi gőzös, személyszállításra is berendezve, 
az első osztályán elfér negyvennyolcz ember. Második osztálya nincsen, 
a harmadikon, a födélközben szines népség utazgat rajta az egyik 
kikötőből a másikba. Az első osztály csak ritkán van tele, mert a 
hajó lassan jár, átlag tíz és fél tengeri mértföldet tesz óránként. 
Azonkívül sok kikötőbe fut be és aránylag sokáig, két-három napig 
áll az egyes helyeken; Calcuttában meg épen egy hétig. így azután 
két és fél hónapig tart, a míg a szélső Keletről hazaér és ezért nem 
mennek vele azok, a kiknek sietős az útjuk; ezek a «Norddeutscher 
Lloydö, a ccMessageries Maritimes» vagy a «P. & 0.» (Peninsular 
and Orientál Steam Navigation Company) gyorsgőzöseire váltanak 
jegyet. 

Ezek a hajók öt hét alatt teszik meg az utat Japánból a Föld
közi-tenger kikötőibe, persze megfelelően drágábbak is. A trieszti 
Lloyd-hajók hűségesen követik a hagyományos osztrák mottót: «Nur 
langsam voranb de nekünk ezúttal épen ez kellett; mert mi hasz
nunk abból, ha sebesen elgőzölünk Kina és India partjai alatt és 
nem.látunk belőle semmit? A derék «Persia» hűségesen beállított 
minden útjába eső nevezetesebb kikötőbe; rendes körülmények kö
zött Shanghai, Hong-Kong, Singapore, Pulo-Penang, Rangoon, Calcutta, 
Colombo, Bombay, Aden, Suez, Port-Said és Fiume a megállóhelyei. 
Ez a járat kihagyta Rangoont és így nem láthattuk Burmah-t, a mi 
(Siammal együtt) az elefántok hazája, de cserébe lement a Fülöp-szige
tekre és teljes öt napig álltunk Manilában. Az egész út alatt pedig adott 
az ezer koronáért egymagámnak egy három személyre való szép nagy 
kabint és valamennyiünknek igen jóravaló, olaszszal kevert, franczia-
izű osztrák kosztot, a mi, csak úgy mint a hajó személyzete, hű ki
fejezője volt a tarkanépességű monarchiának. Volt abban mindenféle 
náczióéból: olasz rizottó, magyar pörkölt, znaimi uborka és bécsi 
szelet; de nem hiányzott belőle az angol roastbeef és a franczia 
kotlett sem. A személyzet között pedig volt olasz, dalmata, horvát, 
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cseh, sőt még osztrák is. Szóval: egy vizén úszó kis Ausztria. Magyar
országot a ((pergelt))-en és «gollasch»-on kívül a magyar czímer kép
viselte a közös kereskedelmi lobogó sarkában, meg mi ketten. A többi 
utasok jöttek-mentek; közbeeső kikötőkben szálltak be és egynéhány 
kikötővel odább megint elhagyták a hajót; a legállandóbbak egyike 
egy kanadai angol volt, a ki üzleti ügyeiben most utazta harmadszor 
körül a világot és eddig csak kétszer ment át hajótörésen. Egyszer 
ásítva jelentette ki, hogy: «Ez a világ igen kicsiny!)) Azután meg 
két amerikai, a kik hivatalos ügyeiket végezve jöttek a Fülöp-szige
tekről és most ugyancsak ennek a kis glóbusnak a megkerülésében 
fáradoztak. A kapitányunk egy derék lussin-i olasz volt, P. Cra-
glietto, Nikita fejede
lemre emlékeztető 
hatalmas őszbajusz-
szal; még a régi vi
torláskapitányok faj
tájából, a ki tizéves 
kora óta folyton a 
tengert járja és Rio 
de Janeiróról meg 
Zanzibárról úgy be
szélt, mint más em
ber Soroksárról. Hiszen még Giuseppe, a főpinczér is tudott me
sélni hat napról, a melyet mentőcsónakban töltött a tengeren. Ilyen 
volt hát a monarchia másik országának az a darabka földje, a 
mely a közös lobogó alatt hasította a Sárga-tenger hullámait; a zöld 
Nippon utolsó foltjai elvesztek a ködben és mi vizsgálódva néztük 
a tengert, hogy mikor felel majd meg a nevének és mikor lesz 
már igazán sárga? 

Nemsokára azután megláttuk azt is. Egy reggelen, a mint az 
első utunk a födélzetre vitt, az eddigi szép aczélkék tenger helyett 
valami zavaros sárga lében tocsogott a hajónk; erős szél borzolta 
azt, de attól sem lett tisztább s a mint itt-ott fölcsapott a hajóra 
iszapos patakokban folyt le róla megint. A Yang-tie-kiang torkolata 
előtt állottunk. Másképen ((Kék folyóinak hívják, hanem bizony 
nincsen azon semmi kékség, legalább is itt, a torkolatánál nincs. 
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Óriási földtömegek azok, a melyeket magával hurczol; rengeteg 
messziről jön, éjszaki Tibetből, a hol a Tán-lá hegység északi lej
tőin fakadó Mur-uszu folyó képezi eredetét. Itt még tiszta, kékes 
vizű, ettől kapta a nevét, hanem hovatovább halad, egyre zavarosabb 
lesz, temérdek iszapot czipel és egyre bontogatja, rontja érte azt a 
területet, a melyen átfolyik. Mikor azután ide ér a tengerhez, már 
olyan sárga a vize, hogy testvérével, a Hoang-ho-val (Sárga folyó) 
együtt messzire megfesti a tenger vizét; innen a tenger neve is: 
Sárga-tenger. Egyik ága, a Woo-soong (Vuszung) folyam mellett áll 
Shanghai városa, ennek kikötőjébe törekedtünk bejutni. A bejutás 
nehéz; a folyam iszapbarrikádokat rak le a torkolata körül és piló
tára van szükség, a ki jól ismeri a helyet és veszélytelenül be tudja 
vezetni a hajót. A pilóták kis hajói ott tánczolnak horgonyaikon 
messze a bejárat előtt; az egyiktől elvált egy vitorlás csónak és 
sebesen repült felénk a hullámhalmok között. Egyszer magasan fönn 
járt, azután mély völgyben tűnt el; majd megint fölbukkant és akkor 
már egészen közel volt hozzánk. Ekkor egy rántással ledobta a vitor
láját és féltuczat izmos, kontyos evezős kapta kezébe a rudat, egy 
meg a hosszú kötelet kapta el, a mit a hajóról dobtak feléjük. 
A hajófalon ott himbálódzott a kötélhágcsó; a pilóta ugrásra készen 
állt és mikor egy nagy hullám közel emelte a csónakot, egy ugrás, 
egy-két macska:ügyes kapaszkodás... és a következő pillanatban meg
jelent a feje a mellvéd fölött. 

— Bon jour, Messienrs! — mondta olyan nyugodt hangon a 
sima franczia, mintha nem is zúgó szennyes habok tetejéről, hanem 
az utczáról lépett volna be hozzánk. 

Innen kezdve azután ő vezette a hajót. Lapos partok és lomhán 
úszó, nagy, szárnyas dzsunkák között mentünk a vizén fölfelé; a 
nagyobbaknak egy éktelen nagy szem volt az elejükre faragva meg 
festve. Ha kérdezi valaki a kinai hajóst, hogy mitől jó az a szem a 
hajója orrán, igazi kinézer feleletet kap reá és pedig remek pidjin-
angolsággal: 

— Got no eye, how can see? — Ha nincsen szeme, hát hogyan 
lásson ? 

Tény az, hogy minden valamire való hajóra rápingálják a sze
met, még a folyamon följáró nagy kerekes gőzösökön is ott van az. 
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A hivatása megőrizni a hajót attól, hogy az éjszakai sötétségben 
zátonyra ne jusson. 

A hogy a város közelébe jutottunk, a dzsunkák elmaradoztak, 
hanem helyettük más, még érdekesebb látvány csődítette az egyik 
oldalra a hajó népét. Azok is hajók voltak, de micsoda szomorú 
történetü hajók! Orosz hadihajók, Rozsesztvenszki flottájának ma
radványai, a melyeknek sikerült elmenekülniük a gyászos tsushimai 
ütközetből és most mint megtépett, megkergetett nagy ragadozó
madarak itt gubbasztottak hónapok óta a shanghai-i kikötőben, a 

A Yang-tze-kiang ágán Shanghai előtt. 

hol nem kellett félniök a fürge japán torpedóktól Egy kórházhajó 
is volt köztük a kéményére festett nagy vörös kereszttel; erre bizo
nyára nem tüzeltek volna a japánok, de nem akarta magát elfogatni, 
azért visszajött ide (vagy talán el sem ment az ütközet szinhelyére). 
Följebb, a folyam kanyarulatán túl az Ashold öt kéménye látszott; 
ez a hatalmas czirkáló meg már tizenhárom hónapja van itt; a 
tavaly augusztusi port-arturi ütközetben sikerült keresztültörnie a 
japán flotta lánczát és tátongó sebekkel bár, de mégis idemenekülnie. 
San Franciscótól Batáviáig szerteszórva különböző kikötőkben húzód
nak meg a czár két büszke flottájának szomorú, leszerelt romjai, 
idegen nemzetek védelme alatt; gondolta volna-e ezt a fehér czár, 
mikor a kardjára ütve, megfenyegette a kis sárga embert? 
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Shanghai kinai város, de négy európai, illetve amerikai város
része is van. Az angolok, francziák, németek és amerikaiak négy 
nagy darabot hasítottak ki maguknak a város körüli területből, erre 
azután ráépítették a maguk városrészeit és ezek egészen külön van
nak a kinai várostól, a melyet fal vesz körül. Különben nem csak 
a vastag falról lehet megismerni, hogy hol kezdődik a kinai város, 
hanem egy másik csalhatatlan jelről is: a piszokról és a bűzről. 
Kiáltó ellentét az európai városrészek platános boulevardjához képest, 

a melyen a nagy bankok 
és üzletek épületei közt 
haladva, akár egy európai 
kikötővárosba képzelheti 
magát az utas. Két rozs
dás ágyú torka tátong az 
ócska fal lőrései mögül; 
a fal olyan széles, hogy 
kocsival lehetne a tetején 
végigmenni. Igazi kinai 
fal, arra jó, hogy elzárja 
az európai tisztaságot és 
rendet, hogy az valami
képen be ne hatolhasson 
a bűzös, mocskos utczák 
közé. Előtte egy sáros 

Laczikonyha az utczán. , , . . 1 . 
vizarok, a mi pedig mö

götte van, az a hamisítatlan Kina. Másfél méter széles ccutczák» út
vesztője, a melyeknek sarában és piszkában tolong a nép; a sarkokon 
vak és bélpoklos koldusok jajveszékelnek és egy rossz pléhedényt csör
getnek, alamizsnáért könyörögve. Rongyos, félmezitelen gyerekek hada 
tódul az idegen után, keserves arczfintqrgatással mutatva, hogy éhesek 
és enni kérnek. De olyan is akad, a ki csúfondáros szót kiált az 
idegen után, ha jól értettem: ccfunkijb idegen ördög, fehér ördög. 
Egy szembejövő jobb ruházatú czopfos bácsi pedig, mikor közelebb 
ért, tüntetőleg elfordult és befogta az orrát, ezzel a félremagya-
rázhatatlan gesztussal mutatva, hogy a fehér ördög — tisztelet
tel legyen mondva — nem jó szagú. Kénytelen voltam hangosan 
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a szemébe nevetni a mennyei birodalom ezen igazán soviniszta 
polgárának: 

No atyafi —• mondok — ha olyan kényes az orrod, akkor 
ebben a mocskos fészekben akár be is deszkáztathatod azt! 

Párolgó laczikonyhák illata terjengett, a mikben mindenféle kínai 
csemegék tömege sült-főtt; izzadó kulik jöttekés letettek alaczikonyhás 
elé egynéhány lyukas sárgaréz pénzdarabot, azután guggolva nyeldesték 
le az érte kapott rizst vagy a trepangot, a tengeri uborkát és apró 
csészékből itták hozzá 
a zöldesszinű teát. Az 
utczákon hihetetlen zsi
bongás és élet, mert a 
kinai szorgalmas mun
kás és jó üzletember és 
kész kereskedni min
dennel, akármilyen cse
kély haszon legyen is 
.azon. Egy utczai láb-
tyüművész olyan rossz 
czipőket foldozott az 
egyik sarkon, a minő
ket minálunk semmi
féle rongyszedő föl nem 
szedne a szemét közül, 
a kliense egyszerűen 
odaállt eléje, lerúgta a czipőroncsot a lábáról és a művész rögtön keze
lésbe vette. Egy-két nagy foltot csapott rája, átvette az értük járó egy
néhány cash-t és az üzlet le volt bonyolítva. A másik sarkon meg 
utczai borbély beretvált ugyanilyen gyors eljárással; a mi pénzünk 
szerint mintegy nyolez fillérért simára kiberetválja a ezopf körül a 
tarkót. Amodébb megint egy bolt vagy műhely ajtajában egynéhány 
ember játszik; ostábla, koczka vagy mi a játékuk; egynéhány nyomo
rúságos cash a betét, hanem olyan lármát tudnak csapni fölötte, 
mintha egy vagyon forogna koczkán. Azután egy homályos ópium-
barlang következik, csak egy futó pillantást lehet vetni a belsejébe, 
de ez is elegendő, hogy utálattal töltse el az embert; pergamenfakó 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. 27 

A kinek nem okoz gondot a borbélyműhely bére. 
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arczú toprongyos alakok hevernek a padon — az egyik reszkető 
ujjakkal tömi a pipáját, hogy a kábító élvezetbe ringassa magát, a 
többi pedig már mozdulatlanul fekszik és valahol a hetedik kinai 
mennyországban jár bódult álmaiban. Annál keservesebb lesz az 
ébredése, mikor megint künn találja magát az utczán; kábult fejjel, 
reszkető tagokkal fog tovavánszorogni a lökdösődő tömeg között,, 
napról-napra nehezebben fog neki menni a munka és mindig nagyobb 
adag ópiumra lesz szüksége, hogy az még élvezetet szerezhessen neki. 
Végtére nyomorultul pusztul el. Tévedés volna azt hinni, hogy az 
ópiumszívás általánosan el van terjedve; átlag kis százalék a rabja 
ennek a gyilkos méregnek és ez is jórészben az angolok lelkén szárad. 
Ők voltak azok, a kik 1840-ben, miután a kinai kormány megtiltotta 
az ópiumnak az országba való behozatalát és Kantonban a kinai 
hatóságok a tiltott portékából töméntelen mennyiséget megsemmi
sítettek, megindították az u. n. ópium-háborút. A tilalom megszün
tette volna Anglia indiai ópium termelését, de megszabadította volna 
az országot egy halálos méregtől. A két évig tartó háborúban az 
angolok győztek és azóta az emberpusztító portékának megint szabad 
útja van az országba, ráadásul még területet is rabolt a győzelmes 
britt oroszlán a karmai között vonagló kinai sárkánytól. 

Az ópium szerencsére csak a nép egy aránylag kis részének 
csapása, mert abban a nehéz, létért való küzdelemben, a mi ebben 
a túlnépes országban nap-nap után folyik, minden erejére és testi
lelki készségére szüksége van a kínainak, hogy megélhessen. Nincs 
is ebben kifogás: a kinai kuli munkabírása közmondásos és messze 
földön kívánják munkáját; a mi pedig az üzletet illeti, minden 
európai, a ki megfordul mindkét sárga országban, rögtön észreveszi 
és egyértelműleg vallja, hogy a kinai sokkal jobb üzletember, mint 
a japán. A ki ebben a létért és boldogulásért folyó mindennapos 
nagy csatában életerejét tönkre teszi, az nem birja a versenyt és 
elvész és aránylag kevés az ilyen őrültek száma. Azt gondolom, az: 
ópiumnál sokkal többet pusztít az igazi nemzeti bűn: a játék.. 
Hanem van azután a népnek egy olyan csapása, a melytől meg nem 
menti azt semmiféle szorgalom és semmi józanság és ez a manda
rin. A kinai közhivatalnok és ennek a személyében kifejezve az a. 
gyalázatos közigazgatás, a melynek átka alatt nyög az egész ország. 
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Természetesen, ilyen rövid látogatás ideje alatt nem lehet elegendő 
tapasztalatot szerezni ahhoz, hogy mélyreható Ítéletet hozhasson az 
utas, hiszen évek kellenének ahhoz, hogy valaki alaposan meg
ismerje Kinát és így csak impressziókra támaszkodhatik az Íté
let, de ezek is eleget beszélnek. Ilyen kiáltó szó mindjárt ez az 
egész kinai városrész; a czopfos hatóság féltékenyen őrködik, hogy 
a szomszéd európai valamiképen bele ne avatkozzék abba, a mi 
ezen a vastag falon innen van, hanem hogy azon belül azután 

hogyan eszi meg az embereket a szabadon tenyésző piszok és min
denféle miazma, attól már nem fáj a feje. Van itt egy csatorna vagy 
folyóág, a mibe belefolyik az utczák szenynye; látva azt, mindenki 
azt hinné, hogy az egyedül levezető csatornául szolgál. De nem úgy 
van, mert ugyanezt a vizet ivásra meg főzésre is használja a nép. 
Hogy mennyi betegségnek lehet ez terjesztője, azzal ugyan nem 
törődik senki. A mandarin boldogító jelenlétét csak akkor érzi a 
nép, mikor az fényes palankinjában megjelenik az utczán; ilyenkor 
azután a palankinvivő szolgák minden teketória nélkül félretaszigál
nak az útból mindenkit és a tömeg a sarkokban húzza meg magát, 
a míg a- nagyúr elhalad. 

27* 
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Az európai városrészekben rend van. Az utczák elég szélesek és 
rendezettek; a kinai jelleg nem hiányzik ezekről sem, czifra czég-
táblák tömkelege tarkítja a házak elejét föl egészen a második, har
madik emeletig, de tisztaság és rend uralkodik. Az igaz, hogy ezt a ren
det nagy erélylyel kell fentartani, mert az alsóbb néposztály a finom 
bánásmódot nem igen érti, de az angol rendőrök keményen tartják a 
gyeplőt. Gyönyörű szép, szálas barna legények ezek, a kiket Indiából, 
Pundjab vidékéről hoznak ide az angolok; öles termetével, fonott 

fekete szakállával néme
lyikük valóságos férfi
szépség, persze barnában. 
Vászon egyenruhájukban, 
piros turbánukban úgy 
állnak az utczák sarkán, 
mint egy-egy szobor; 
fegyverük nincsen, ha
nem egy jó kemény,rövid, 
de vastag bot a kezük
ben. A sikh félelmetes 
személy a kinai tömeg 
előtt, az a jó szokása 
van, hogy nem sokat 
beszél, hanem mindjárt 
üt. Ha handabandázó, 
feleselő csoport verődik 

össze és akasztja meg a közlekedést, a sikh közöttük terem és a 
kurta bot jégeső módjára kopog a kopaszra beretvált koponyákon. 
Akkor azután ordítva futnak széjjel. 

A franczia városrészen át vezet ki az út Zi-ka-wei-be, a hol a 
jezsuitáknak hires kollégiumuk és csillagvizsgáló meg meteorológiai 
intézetük van. Ennek az utóbbinak nagy hasznát veszi minden nem
zet hajósnépe, mert előre jelzi a Sárga-Tengeren olyan gyakran be
következő tájfunt s akkor a hajók nem futnak ki a kikötőből a ten
gerre, hanem megvárják a veszedelem elmultát. Néha még a kikötőbe 
is betör a pusztító vihar; ez történt egy hónappal ittjártunk előtt, 
augusztusban, a mikor az egész rakodópartot romokkal borították 
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el a medrükből kitört hullámok. Ilyen tájfun volt az is, a melyben 
1893-ban a német haditengerészet Iltis korvettája tönkrement ezen a 
tengeren. A 173 emberből alig menekült meg egynehány; mikor a 
hajó már sülyedt, a legénység fölment az árboczrudakra és onnan 
kiáltott utolsó hurrá-t a német hazára és a császárra. A parancsno
kukkal együtt hősi halált halt tengerészek emlékét egy törött árbocz 
formájú emlék hirdeti Shanghai kikötőjében. 

Odakünn Zi-ka-weiben egy vesztfáliai német jezsuita páter volt 
a vezetőnk, hanem látva őt, ugyan senki nem fogta volna rá, hogy 
német. Kinai mandarinruhát vi
selt, mint szerzetestársai vala
mennyien; a vörösesszőke germán 
haja pedig hosszú czopfba fonva 
verdeste a sarkát. Okosan teszik 
a hittérítők, hogy alkalmazkod
nak a nép szokásaihoz, így sok
kal könnyebben megnyerhetik 
azt. Az első pillanatra kissé kü
lönös látvány az európai ember 
a kinai ruhában és a czopfial, 
hanem azután hamar megbarát
kozunk vele. A kinek nem volna 
elég hosszú a haja, azon segít 
egy kevés belétoldott — lószőr. A meteorológiai intézet magas tor
nyáról messzire látszott az egész vidék; zöldelő rizsföldek, gyapot
táblák és teaültetvények. Közöttük elszórva apró kinai falvak, a távol
ban pedig hosszan kanyargott a síkságon végig a széles Yang-tze-
kiang. Egészen I-Tchangig nagy gőzösök járhatnak föl rajta, ott azután 
veszedelmesen örvénylővé és sellősé válik a folyó és az egész Sé-
Tchuen tartományon át vagy hatszáz kilométernyi úton emberi erö, 
hosszú bambuszköteleken elejbe fogott kulik százai vontatják föl a 
dzsunkát. 

Mindenféle érdekesség bőven van itt Zi-ka-weiben, csak győzze 
nézni az ember. Kinai gimnázium meg kereskedelmi iskola, az egyi
ket a jezsuiták tartják fönn, a másikat a kinai kormány. Az utóbbit 
végigjártam egy amerikai tanár kalauzolása mellett; hatalmas nagy 
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épületcsoport bennlakó növendékekkel. Épen déli szünet volt és a 
diákok ibotballt játszottak a gyepes udvaron; nagyszerű látvány volt 
a czopfos diáksereg, a mint a labdát rúgta vagy utána futott, a czop-
fok csak úgy röpültek a szélben. Ez már egészen modern iskola, 
kinai voltára csak a nemzeti vallás alapítójának, Konfucsenak* képe 
emlékeztet a nagy teremben; a tanárai, két fehér kivételével, művelt 
kinaiak. Annál kinaibb volt az az elemi iskola, a melybe ezután be
léptem, az onnan kihangzó zsivaj vezetett belé. Vagy harmincz-negy-
ven kis mennyei polgár csapta az éktelen zajt; nagy könyvekből 
tanultak valamit fönnhangon és azok tartalmát hadarták észnélkül. 
Igazán észnélkül, mert a mit tanultak, azok kinai bölcsek szenten-
cziái voltak, de többnyire olyan magasak, hogy a kis gyermekek 
nem értettek belőlük semmit. Szerencsére a jeles tanterv nem is 
kivánta az értést: a műveltséghez az tartozik, hogy a gyermek egy 
csomó ilyen bölcs mondást betéve tudjon, hogy értse is, az nem 
okvetlenül szükséges. Nos, a mi a tudást illeti, annak fényesen meg 
is feleltek a nebulók; úgy hadartak, mint a vízfolyás. Főleg, a mikor 
beléptünk; akkor egyszerre meghatványozódott a buzgóságuk. Egy
mást túlkiabálva, rohanó patak módjára ontották az egytagú szavak 
tömegét; talán meg akarták mutatni a fehér ördögnek, hogy itt is 
van ám kinai császári ész és tudomány! A tanító rendületlen nyu
galommal ült az asztala mellett — olyan volt, mint egy kőszikla a 
zúgó vizek áradatában; később még egy eminens diákján külön pro
dukálta a hadarástudomány csodáit. 

Egy keskeny csatorna vizén magas, nyerges híd vezetett át; 
azért ilyen magas, hogy a dzsunkák átférjenek alatta. Most is úszott 
a vízen egy; hosszú bambuszbotokkal taszigálták odább. Ezek az 
országot behálózó vizi utak, a folyók és csatornák a fő közlekedési 
erei az országnak. Mindenesetre többet érnek, mint a rossz állapot
ban lévő, vagy egyáltalában nem létező utak. Ilyen aprósággal nem 
igen törődik a mandarin közigazgatás; a ki nem maradhat veszteg 
otthon, hanem máshová igyekszik, az ő dolga, ő lássa, hogyan jut 
el oda? Itt Shanghai körül van egynehány jó út, a miket az euró
paiak csináltak; ilyen az a mintegy nyolcz kilométeres is, a mi .ide 

* Az ő tana a hivatalos vallás, helyesebben szólva erkölcstan, a népnek nagyrésze azon-' 
ban a Tao-vallást vagy pedig a buddhizmust követi. 
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kivezet, hanem ezeknek hamar végük szakad. Annyit még megtesz
nek az út végén, hogy egyik helyen odaállítottak egy táblát; az meg
mondja, hogy itt vége a világnak, ezentúl már csak valami rossz 
dülőút következik s ott már kinek-kinek saját szakállára megy az 
utazás. 

A csatorna másik oldalán egy női missiótelep van; franczia 
apáczák (les Dames du Purgatoire) vannak benne. Arra vállalkoznak 
ezek a nemes lelkek, hogy távol hazájuktól, anyái legyenek egy ide
gen faj kitett kisdedeinek. Egy nagy kosár van a kapujuk mellett, 
arra való, hogy a mely kis gyermeket a szülei nem akarnak vagy nem 
bírnak fölnevelni — a helyett, hogy a csatornába dobnák, hozzák el 
ide. Némely reggel kettőt-hármat is találnak benn, legtöbbnyire 
leányt; az apáczák azután nem kutatják, hogy ki tette oda, hanem 
magukhoz veszik s az első évekre kiadják dajkaságba keresztény 
kinai parasztasszonyoknak. A mint a dajkálásnak vége, visszahozzák 
az intézetbe s azontúl az apáczák nevelik és tanítják tovább egészen 
addig, míg szolgálatba nem állhat, hogy idővel keresztény családot 
alapítson. Most is egynehány száz ilyen sárga apróság tanyázott az 
intézetben; ott voltak kis bölcsőkben a legújabbak is, a kiket még 
nem adtak ki falura. A vezető apácza odalépett a bölcsőhöz és a 
leendő dajka, egy-egy jóképű kinai parasztasszon}', mosolyogva húzta 
félre a függönyt, a mely mögött ferde mandulaszemeivel hunyorga
tott a kis Mrga bébe. A nagyobbak az udvaron játszottak vagy a 
tanulószobákban voltak; a hogyan az egyikbe beléptünk, az egyik 
hatesztendős kisasszony sietve hozott elém valamit, az ő legnagyobb 
büszkeségét, egy saját készítményű — babát. Nagy buzgalommal 
magyarázott róla az ő nyelvén, a mi nekem persze kinaiul volt, de 
hogy ne legyek udvariatlan, megsimogattam a babát és megdicsér
tem őt érte — magyarul. Nem vagyok nyelvtudós és nem tudom 
mi igaz a kinai nyelvnek a magyarral való rokonságából, de Csing-
Csang kisasszony (ha ugyan így hívták) úgy látszik megértette a 
dicséretet, mert hálásan mosolygott érte. Olykor teljesen süket gyer
mekek is kerülnek be az intézetbe; hogy ne váljanak egyúttal némákká, 
itt megtanítják őket beszélni. Nem a régimódi eljárással, jelekké^ 
hanem az új módszer szerint valóságos beszédre tanítják őket. Ők 
persze nem hallanak semmit abból, a mit a másik mond, sem a 
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saját beszédükből, hanem a beszélőnek a szájmozgásából lesik el, 
hogy mit mondott az és a szerint felelnek arra, a nélkül, hogy hal
lanák saját hangjukat. Óriási türelem és emberszeretet kell ahhoz, 
hogy valaki ezt a tanítást egy egész hosszú életen át végezze és így 
könnyebbé tegye ezeknek a szerencsétleneknek sorsát! De az ered
mény szemmé Hatható: megkapó volt látni annak a vagy tizenöt gyer

meknek igyekezetét, a mint 
feszült figyelemmel kisérték 
a tanító apácza minden száj
mozdulatát és haladottságuk
hoz képest értelmesen feleltek 
a kérdésekre. Egy nagyob
bacska leány már egészen ki 
volt képezve; könnyen beszélt 
akárkivel, a ki lassan és hang
súlyozva szólt hozzá és már 
ő segített a többieket is taní
tani. Ilyen csodákra képes a 
keresztény szeretet; valóban, 
a mint odaát Kumamoto mel
lett a bivouazaki-i leprás kór
ház, úgy Zi-ka-wei is egy fé
nyesen ragyogó ((déli kereszt)) 
a körülvevő anyagias és rész
vétlen pogányság sötét éjjelén. 

*** 
Két napig állt a «Persia» 

a rohamos Vongpuban lehor
gonyozva a távol Kelet egyik legnagyobb kikötővárosa előtt. Körülöt
tünk angol, német, amerikai és norvég kereskedőhajók raja feküdt hor
gonyon. Ez utóbbiakon érdekes aktus folyt ekkoriban; mostanában volt 
Norvégiában a népszavazás, hogy kívánják-e Svédországgal föntartani 
az uniót vagy sem ? A hol elérték, megszavaztatták a kereskedő hajók 
legénységét is; a fölbontás mellett szavazott valamennyi. A keres
kedelmi gőzösökön kívül horgonyzott itt egy csomó hadihajó is; 
európai hatalmak kisebb-nagyobb ágyúnaszádjai, a melyek fölsiet-

*fe 
Kinai nő gyermekével. 
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hétnek a Yang-tze-kiangon a legelső jelre, ha valahol zavargás törne 
ki az európaiak ellen. Szép új kinai czirkálók is álltak a város előtt; 
sárga lobogójukon ott kigyózott a fantasztikus kinai sárkány. A város 
messze volt és gőzbárkával lehetett kijárni oda, de a ki elszalasz
tottá ezt, annak nem maradt más hátra, mint kinai csónakosra bízni 
magát: ez azután küzdve az árral, kivitte őt az átellenes partig, de 
a hol nem birt egészen a parthoz férkőzni a sampánjával, ott az 
egyik evezős beleugrott a sekély parti vízbe és övig gázolva, a hátán 
vitte ki az utast a szárazra. 

Ilyen sampán száz és száz jár föl-alá a folyón, de van másik 
száz és ezer, a melyik 
nem mozdul el a he
lyéről, hanem hosszú 
vonalban, négy - öt
sorosán egymás előtt 
ott áll kikötve az isza
pos parton. Egész kis 
vizi város, a legsze
gényebb néposztály 
lakik benne; a férfia 
napközben künn jár 
munkában, az asz-
szony, gyereknépség 
pedig ott tanyázik egész nap, sőt egész életén át a sampánokon. Ott 
van a konyha, tűzhely, éjjeli szállás, minden; ott folyik le az egész 
életük a vizén. Bűzös iszapszag és keserves orrcsavaró füst száll felö
lük a partra; néha egy-egy helyet változtat és megzavarja a többit, 
akkor azután éktelen nyelvelésbe és feleselésbe csap az egész raj, 
fölzúdul, mint egy megbolygatott darázsfészek. Persze a kinai város
rész előtt vannak; egyik európai nemzet sem tűrné őket a maga 
része előtt. 

Harmadnap délután fölszedtük a horgonyt és éjszakára megint 
odakünn voltunk a Sárga-Tengeren. Három nap volt az utunk Hong-
Kongig, azalatt elmentünk a ((Nyereg szigetek)) (Saddle Islands) előtt, 
a melyek egyikén egy borzalmas wrack függ a sziklán. Egy kinai 
czirkáló az, a Hai-Tim; teljes gyorsasággal: huszonkét mértföldes 

l-

A Hai-Tien roncsa. 
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sebességgel futva, sziklának ment a sűrű ködben. Irtózatos erővel 
történhetett az ütközés; az bizonyítja, hogy a hajó a szó betűszerinti 
értelmében fölfutott a sziklára és ott maradt rajta függve. Most kötél-
hidak kötik össze a roncsot a szárazzal és azokon át szállítanak el 
róla minden elvihetőt. 

Átmentünk a veszedelmes formózai csatornán, szerencsére táj
fun nélkül; elmaradoztak a lapos Pescadores-szigetek és maga For-
moza, «a szépséges)), a melynek régi portugál tengerészek adták ezt 
a nevet. Most Japán birtoka; az 1894-iki háborújában szerezte Kínától. 
Nagy része kultúra alatt van és innen kerül ki a világ kámfortermésének 
legnagyobb része, hanem a sziget belsejében és a keleti hegyes partok 
őserdeiben lakó maláj törzsekhez nem birt még hozzáférkőzni Japán 
sem; azok még őseredeti vadságukban élnek és nem jól jár az a szegény 
hajótörött, a kit a vihar ezeknek a koponyavadászoknak a partjaira 
vet ki. Három napi út után sziklás öbölbe értünk; a ráktérítő napja 
melegen tüzelt le a kopár kövekről; fölülről a tetőkről pedig hatal
mas nagy ágyúk ásítoztak le ránk. Ha ellenséges hajó volnánk, egy
szerre megnyílnának a rejtett kazamaták is, és tüzet és halált szórna 
a betolakodóra mind a két hegyoldal. Hong-Kong öblében vagyunk; ez 
is egy hatalmas kulcs az angol kezében, nyitja és zárja vele a Ki na 
felé való utat, a hogyan neki tetszik. A város fölött a hatalmas 
Victoria-Peak (csúcs) emelkedik föl ötszáz méter magasba; onnan 
felülről széjjel lehet látni az egész vidéken. 

A hajónk horgonyt vetett áz öböl közepén, három napig marad 
itt, van rakodni valója bőven. Egy kis töpörödött kinai szaladt föl 
a tujóra, hosszabb a czopfja, mint ő maga. Nagy nevetéssel fogad
ják a tisztek; régi jó ismerős: ccMiszter Tájfun!» így keresztelték el 
a kis öreget, a ki rendes csónakosa a Lloyd-hajóknak. Mihelyt egy 
bejön a kikötőbe, az öreg hivatalos díszbe vágja magát, azaz föl
csapja a beretvált fejére a kapitányunktól kapott ócska tiszti sapkát, 
fölhúzza a sampán árboczára a hajónk zászlaját és azontúl egész nap 
ott czirkál a hajó körül, a kinai sampán bambusz árboczán pedig 
ott leng az osztrák piros-fehér-piros czímermező mellett a magyar 
czímer is. A dolog magyarázatja az, hogy ő a hajó révésze, ha a 
tisztek közül valaki ki akar menni a partra, ő szállítja ki. Az utas 
persze nem kap hivatalos sampánt, hanem azért ne fájjon a feje; 
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egynehány mindig ólálkodik az ilyen nagy gőzös körül, lesve, hogy 
mikor akad utas? Egyet kell csak füttyenteni és versenyezve jönnek 
a hajólépcső alá, a másik perczben már duzzadó vitorlával viszik a 
tágas kikötőn át. Nagyszerűen érdekes az ilyen sampán, egész kis 
úszó kinai ház. A középen van ernyő alatt az utas helye, a jármű 
többi részét pedig a háztartás foglalja el, A hajó orrán van a kis 
házi oltár, a hol olcsó papirfüstölőket égetnek nem tudom miféle 

Hadjárat egy tál rizs ellen az evöpálczilúkbil. 

istenség tiszteletére, azután gyékényszőnyegek következnek, ezek a 
hálóhelyek; a csónak aljában van az éléstár, a honnan rizs, de meg 
egyéb, európai ínynek borzalmas ennivalók kerülnek napfényre és 
ugyancsak a hajón van a konyha. Még háziállatjuk is van, a hajó 
végén egynehány tyúk meg kakas búslakodik a ketreczében. A sze
mélyzet nem hagy hátra kivánnivalót. A kommandáns, az maga a 
gazda, az végzi a kellemesebb munkát: ő szedi a viteldijat. Az eve
zőkhöz odaülteti a famíliája apraját-nagyját, erős legénytől kezdve 

• apró gyermekig evez mindenki, ha arra kerül a sor. A kormányos 
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rendesen öreg asszony, gondolom, a nagyanya vagy anyós; olykor 
70—80 tavasz lehetett a tisztes matrónának vállán, a ki a kormány-
padkán trónolt. Külömben igen kedélyesen veszik a dolgukat és egy
általában nem zavartatják magukat attól, hogy idegen utas van az 
úszó családi házban, vagy ha a vitorla nyomása alatt oldalt dőlve 
fut a csónak. Egynehányszor végig jártam ilyen sampánon a kikötőt 
s az a hasznom volt belőle, hogy közelről megláttam bennük a 
kinai családi életet. Egyszer főzés, máskor megint vacsora ideje 
alatt állítottam be, de cseppet sem zavartatták magukat; egy valaki 
a csodásalakú nagy vitorlához, a nagymama a kormányhoz ült, a 
többiek pedig nyugodtan folytatták az evést. Ezek a sampánok tiszták 
és számozva vannak; az angol rendőrség rendben tartja ezeket a vízi 
házakat is. 

A kikötő partjához ért a csónak; egynehány szomszéd bárkán 
átugrálva, künn voltam a parton. A már jó ismerős kinai utczákon 
keresztül — csakhogy itt tiszták és rendesek! —• fölfelé törtettem a 
hegynek, a Victoria-Peakre. Szinte hihetetlenül merész sikló visz 
föl oda. A meredek pályát messziről lehet látni, de a kiindulási 
pontját meg kellett keresnem. A mint így keresgélek kinai utczák és 
tropikus parkok közt, egy ház fölirásán Szent Patrik neve ötlött sze
membe. Belülről pedig billiárdozás zaja hallatszott. Már erre kiváncsi 
lettem, hogyan kerül össze Szent Patrik és a billiárd, hát közelebb 
mentem a nyitott ajtóhoz. Akkor látom, hogy angol gyarmati katonák 
billiárdoznak odabenn. Beszóltam hozzájuk: 

— Jó napot, urak! Merre van itt a sikló állomása ? 
Feleletképen egy hatalmas őrmester állt elém: 
— Isten hozta, Father! Mit is%ik? Ale-t, whiskyt, vagy portért? 
Ha a ház nevéről nem láttam volna, ez a fogadtatás megma

gyarázhatta, hogy irek közé jutottam. Mert az ir az, a ki olyan nagyon 
megbecsüli a papját és ugyancsak ő az, a ki olyan hamar készen 
van azzal, hogy megkérdi az emberét: Mit iszik? A legnagyobb 
gorombaság volna azt felelni, hogy: semmit. így, bár a fölkínált jó
szágok egyikén sincs mit lelkesedni — az egyik kegyetlenül erős, a 
másik keserű, mint a halál — találomra rá kellett mondanom vala
mit és beljebb menni a kaszinójukba. Érdemes volt látni ezt a katona
kaszinót; az itt állomásozó ir katonák társas otthona, azért van a 
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falán Szent Patrik neve. Legalább ez emlékeztesse őket ősi hazá
jukra. Van benne olvasóterem, játszószoba, még egy kis színpad is, a 
ház vezetője egy misszionárius. 

— Hogyan tetszik Hong-Kong? — kérdezték. Mondtam nekik, 
hogy szép város. Nevettek. 

— Szép ám, átmenni rajta, — mondták — de a kinek harma
dik éve süti a forró nap a bőrét, az szeretne menekülni belőle. 

Az állam ugyan fölemelt gázsit fizet a gyarmatokban lévő — 
szerződéses — katonaságnak, de azért bizony vágyakozik az haza. 
Hong-Kong fontos hely, azért tele van mindenfajta angol katonával, 
nem hiányzanak a csudálatos ruhájú skótok sem. Ha szolgálaton 
kivül van a katona, leteszi a fegyvert — mint az amerikai, úgy az 
angol katona sem hurczolja ki a foglalkozása eszközét az utczára — 
könnyű vesszőt forgat az ujjai között és úgy megy a labdázó helyre 
meg egyéb játéktérre. A sportját, az bizonyos, elviszi az angol minden
hová magával, Hong-Kongba ép úgy, mint a Fiji-szigetekre. Kívülük 
most még franczia matrózokkal volt tele a város; egy franczia hajóraj 
állomásozott vendégképen a kikötőben, annak a legényei járták be 
csapatostul a várost. Jókedvűek voltak a gascogne-i és bretagne-i fiúk, 
örültek, hogy hosszú tengeri út után megint szárazföldön vannak és 
fölhasználták az alkalmat, hogy egyszer ők is uraskodhatnak; két
kerekű kocsikon kínai kulikkal czipeltették magukat és teleszedték 
magukat virágos kínai legyezőkkel. 

Végre eljutottam a siklóhoz. Ijesztő merészen fut ez föl a me
redek hegy oldalán; időnként szinte a levegőben függ az egész 
kocsisor. Ha a kábel elszakadna, vagy a kocsi kikapcsolódnék, az 
borzalmas katasztrófa volna; de folyton vizsgálják és ellenőrzik a 
pályát és úgy hallom, hogy még soha sem történt szerencsétlenség. 
A hogyan emelkedünk, perczről-perczre jobban bontakozik ki az 
öböl nagyszerű panorámája; legszebb a kép magáról a csúcsról, a 
hol már hűvös szellő fütyörész. Azt hiszem, hogy az a kép, a mit 
innen lát a szem, joggal állítható a világ legszebb kikötőinek, Nápoly
ii ak, Konstantinápolynak és Rio de Janeironak képe mellé. A hegy 
tetején védelmi művek, lejebb pedig villák és fényes szállodák van
nak; ide menekülnek föl az európai lakosok a hőség elől. A szikla
oldalakba vágott játszótereken, a szellőben bólintgató pálmák között 
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a helvőrség tisztjei és a villák népe játszik kriketet és teniszt; a 
kapaszkodó utakon izmos kinai kulik czipelnek palankinokban vászon
sisakos, fehérruhás angol ladyket, a virágágyak között pedig szőkehajú 
babyt visz sétálni a kinai dada. Egy kis darab Albion félnapi útra 
Kina legnépesebb városától, Kantontól; szinte örök időkre rendezke
dett be itt, a mennyei birodalom ezen kapujában Anglia. Hogy való
ban arra, arról némán, de érthetően beszélnek a sziklákon könyökölő 

A kinai igazságszolgáltatásból: elitéltek a kalodában. 

nagy ágyúk; most csöndes óriások, de próbálja meg csak valaki az 
angoltól elvitatni ezt a helyet, megszólalnak és a hangjuk a britt 
oroszlán fenyegető bődülése lesz, a mely nem engedi ki többé, a 
mit egyszer a karmai közé kaparított. Ez a kikötő a bejárata annak 
a nagy kereskedelemnek, a mi errefelé Kantonba és azon át az ország 
szivébe megy; Kina akarva, nem akarva, tűrni kénytelen, hogy 
ennek a kapunak a kulcsa az angol kezében legyen és természete
sen, hogy ő szedje a kapupénzt. Ebben azonban liberális az angol; 
Hong-Kong ((szabad kikötő)) — nem szednek benne vámot. Persze 
nem nagylelkűségből, hanem számító politikából történik ez így, 
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hogy minél nagyobb legyen a forgalom; a szabad kikötőt szivesert 
keresi föl minden hajó. így azután errefelé terelődik a forgalomnak 
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igen nagv része és a mit elenged a vámon, megkapja busásan a 
kapunál álló angol a réven; Shanghai mellett ma Hong-Kong a távol 
Kelet egvik legforgalmasabb kikötője; szomszédját, a hajdani híres 
portugál Macao-t úgyszólván teljesen tönkretette. Annak a portugál 
népe is jórészben ide költözködik át; ott vékonyan megy az üzlet, 
inkább csak a régi dicsőség emlékei vannak, no meg a kinai játék
ház. Az az, a mi odacsábítja a játék után bolonduló kínaiakat. 
Hong-Kongban szerezni, Macaoban pedig elveszteni lehet a pénzt. 
(De nem szükséges annyira sem fáradni, mindjárt itt a szomszéd
ban, a kikötővel szemben van egy kinai város, Kau-lun, annak is 
meg van a maga nagy játékháza, ott is meg lehet azt tenni ugyan
olyan könnyen.) Innen a csúcsról messzire látszik az egész vidék, a 
körülfekvő szigetek és a folyam, a melyen egy éjszaka járnak föl a 
nagykerekes gőzösök Kantonba, ebbe a hamisítatlan, tipikus kinai 
nagyvárosba. Nem is olyan régen még pompás leselkedőhelye volt 
ez a viziút a folyami kalózoknak, a kik határtalan vakmerőséggel 
rabolták ki a kereskedők dzsunkáit, sőt olykor az európai hajókkal 
is kikötöttek. Kisebb hajó alig birt megküzdeni velük, mert töme
gesen jöttek, mint a sáskák és olyan ördögien leleményes fegyvereik 
voltak, a mik ellen szinte lehetetlen volt a védekezés. Ha elég közel 
bírtak férkőzni, nagy cserépkorsókat hajítottak át, a miknek kiborult 
tartalma fojtó kénes füstöt és lángot hányt szerteszét. Vagy még 
rosszabbat: mérges százlábúakkal és skorpiókkal volt tele a fazék 
és mikor széttört a fedélzeten, a feldühödt ocsmány férgek csípve-
marva vetették magukat a hajónépre. A piráták néha még a nagy 
gőzösöket is megpróbálták hatalmukba keríteni, ha nem egyenes 
támadással, hát úgy, hogy tömegesen fölszálltak reá és fegyvert rej
tettek a ruhájuk alatt; alkalmas helyen azután megrohanták a legény
séget, kifosztották és lemészárolták az utasokat és hatalmukba kerí
tették a hajót Persze azután jaj volt annak a kalózbandának, a melyik 
angol vagy kinai hivatalos kezekbe került! Még jobban járt, ha az 
angol fogta el; az csak fölakasztotta valamennyit, de a kinai, az 
előbb iszonyúan megkínozta őket. Hogy hogyan expediál a más
világra a kinai hóhér, azt minden leírásnál borzalmasabban mondja 
el a túlsó fénykép, a mi a kantoni vesztőhelyről — egy üres telek
ről — való. Nem vágja le egyszerre az elitéltnek a fejét, hanem elő-
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ször a tagjait, lassan, egyenként, hogy hozzászokjék; fölhasítja a 
törzsét és csak a végén nyiszálja le a fejet. Mielőtt elkezdené ezt a 
borzalmas munkát, először fejbeüti az áldozatot a kése nyelével, 
hogy elkábuljon és az elitélt családja ezt használhatja föl arra, hogy 
a kivégzendő elkerülje a kínzást: ha meg van vesztegetve a hóhér, 
mindjárt ekkor olyan ütést mér az emberére, hogy az egyszerre bele
hal és a többit már csak holttesten végzi, A kalózok és a «Fekete 
zászló)) bandái olykor egész háborút viseltek a hatóságokkal: itt 
Kwang-tung tartomány határán, Wu-csau mellett egy kinai szolgá
latban álló angol kapitánynak formális csatája volt velük. Minden
áron el akarták foglalni a folyammenti vámházat, a melyet a kapi
tány európai altisztekkel és kinai katonákkal védett és csak egy 
éjszakai elkeseredett küzdelemmel birták visszaverni őket, mikor a 
kapitány a pinczéből levegőbe röpítette az épületnek azt a részét, a 
melyet a banditák már elfoglaltak. > 

Vasárnap jött közbe. A parancsnokkal és az első kapitánynyal 
fölmentem a magas hegyen álló székesegyházba, a mely a milanói 
missziószeminárium atyáinak gondozása alá tartozik. Velünk tartott 
egy ismerős kinai kereskedő, a Lloydnak itteni ügynöke. Értelmes, 
derék ember volt, ő rajta is beigazolva láttam, a mit mások mondot
tak és a mit magam is tapasztaltam, hogy a kinai kereskedő kitűnő 
üzletember. A mellett buzgó katholikus volt; azoknak a fajtájából, 
a kikről egy öreg misszionárius mondotta nekem, hogy: nem köny-
nyű őket megtéríteni, de ha egyszer keresztények, a fejüket hagyják 
levágatni a hitükért. Egyáltalában a misszionáriusok meg vannak 
elégedve az ő kinai keresztényeikkel; magam is láttam, hogy igen 
szépen viselkednek az istenitisztelet alatt. Vannak szép számmal ben-
szülött papjaik és kispapjaik is; nekem is egy ilyen ministrált és 
meglepetve tapasztaltam, hogy kifogástalanul beszélt latinul. 

Az utolsó nap estéjén nagy búcsúzkodás folyt a «Persia» szalon
jában, persze nem szárazon. Búcsúvacsora volt és arra meg voltak 
híva a Lloyd itteni ismerősei: üzletemberek, a kik kijönnek tíz esz
tendőre ide a távol Keletre, hogy innen azután lehetőleg meggazda
godva térjenek haza. Többnyire osztrák emberek voltak, hanem akadt 
közöttük olyan, a. ki az önkéntesi évét Magyarországon, magyar 
ezrednél szolgálta le; ez még tudott egynéhány magyar nótát. Mikor 

Sebők dr. : Öt világrészen keresztül. 2'8 
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már túl voltunk a mindenféle jókon, ezekre is rákerült a sor. Kinai 
földön, angol kikötőben voltunk, cseh ember — a hajódoktor — 
ült a zongoránál, osztrák énekelte a magyar nótát és olasz tisztek 
tapsoltak hozzá; idegenül csengett a hangja a hong-kongi öböl 
csendes éjszakai vizén, hanem azért mégis megkapta a magyar 
ember lelkét Kimentem a födélzetre és a kikötő villamos lámpáin 
túl elnéztem messze, arrafelé, a hol ez a nóta ered; ilyenkor meg
mozdul a lélekben egy húr, mintha megütötték volna, sokáig cseng, 
csengése végre szózattá válik és azt mondja: akárhol vagy is, messze 
tengereken túl, de 

«Hazádnak rendületlenül légy hive, oh magyar!» 

Nézz, láss, tapasztalj, de a lelkedet ne hagyd ott; jöjj haza s a 
mit tanultál, azzal, mint hűséges munkás, szolgáld ezt a hazát I 
A távoli haza képe tűnt föl előttem a magyar nóta hangján; innen 
kezdve kezdtem számolni a napokat, hogy mikor lesz az, hogy 
megint, oda érek, a hol ez a nyelv fog hangzani elém ? 

Csakhogy odáig még sok nap van hátra és sok mindenen kell 
keresztülmenni! 



A HOL A NAP NEM NYUGODOTT LE... 

z AZ ORSZÁG V. Károly császár és király országa volt A német
római szent birodalom császára, spanyol király és így ura 
azoknak a mérhetetlen területeknek, a melyek akkor Közép-

és Dél-Amerikában, az Antillákon és az afrikai partokon a spanyol 
korona alá tartoztak... az volt ez a Habsburg uralkodó. Három világ
részben voltak birtokai és hogy a negyediknek, Ázsiának drágakövei 
se hiányozzanak koronájáról, elment neki oda is birtokot keresni 
Fernando Magalhaens. 1519 augusztus 10-ikén evezett ki a Sevillából 
a bátor kapitány a Guadalquiviren lefelé; öt kis hajója volt, a 
melyeket a hatalmas spanyol király bocsájtott a vállalkozó portugál 
nemes rendelkezésére. Szerződést kötöttek: a mi szigetet odaát x\zsiá-
ban fölfedez a merész kutató, az a királyé, egy-egy új drágakő a spa
nyol koronán, ő pedig és utódai kormányzók lesznek a szigeteken. 
Olyan biztosra vette Don Fernando a dolgát, hogy fölhatalmazta a 
királyt: vágassa le a fejét, ha a nélkül tér vissza, hogy országot szer
zett volna neki. 

. Keserves út volt a Magalhaensé. Tizennégy hónapig tartott, a 
míg az Oczeánon átjutva és Dél-Amerika sarkán átjárót keresve bele
jutott abba a szorosba, a mi ma az ő nevét viseli; kicsiny hajóit — a 
legnagyobb sem volt 130 tonnásnál nagyobb — odáig sokszor meg
hány ta-vetette a vihar; hajósnépe sem bizott benne többé és vissza 
akart fordulni reményevesztetten. De a kapitány nem vesztette el 
hitét; rendületlenül bizott, hogy azoknak a ködös fjordoknak a vé
gén, az égbemeredő sziklafalakon túl a végtelen Oczeán tükre ragyog, 
azé, a melybe csak hét évvel előbb ütötte bele az egyesült Castilia 
és Aragónia zászlaját Balboa. Négy hétig tartott a szorosban az út; 
1520 november 26-ika volt, mikor egyszerre véget ért a körülvevő 
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szikla és a mérhetetlen Oczeán víztükre bontakozott ki a vágyódó 
hajósok előtt. Az átjáró föl volt fedezve és a fölfedezés dicsősége 
örökre Magalhaens nevéhez fűződik. Most már megértették őt társai 
is; azok, kik kételkedtek benne, hogy valaha meg birja oldani föl
adatát, könyek között kértek tőle bocsánatot és ezentúl vakon men
tek utána. Az Oczeánon való átkelésük békességes volt; el is nevez
ték a tengert «csendes» tengernek. Pedig talán hasznukra lett volna, 
ha vihar támad és balra hajtja el a kis flottát; akkor Magalhaensé 
lett volna az a dicsőség, a melyet így csak harmadfél évszázaddal 
később szerzett meg magának ezen a tengeren egy másik rettent
hetetlen kapitány — ő fedezi föl Ausztráliát! Akkor nem csak egy 
szigettengert, hanem egy új világrészt tehetett volna le fejedelmi 
megbízója lábaihoz és nemcsak egy új gyémánt, de egy új korona 
ékesítette volna Habsburg Károly fejét! Római és német császár, 
spanyol király, az afrikai birtokok, Amerika és Ausztrália ura — 
öcscsének fején az osztrák, a mohácsi királyhalál után pedig a ma
gyar korona — micsoda szédületes perspektíva, micsoda óriási bir
tok, az ismert világ fele a kis svájczi gróf utódainak kezén! Ámde 
az Oczeán csendes maradt és nem akarta még föltárni összes kin
cseit, így is nagyszerű eredmény volt, a mit a portugál kapitány el
ért; nemcsak a fölfedezett szigetek itt Ázsia keletén, hanem a hal
hatatlan dicsőség, hogy az ő flottája volt a\ első, mely körülhajózta a 
Földet! Az igaz, hogy az a flotta csak egy hajóból állott már, mikor 
három évi távollét után Sevillába megint beevezett és azt az egyet sem 
az hozta be, a ki három éve kivezette a merész csapatot. Magalhaens 
útitársa és jóbarátja, Cano kapitány volt az, a ki az utolsó meg
maradt hajót, a győzelmes «Victoria»-t 1522 szeptember 8-án vissza
vezette ugyanoda kelet felől, a honnan nyugati irányban vitorlázott 
el akkor, azóta immár holt vezére nyomán. Maga a vezér ott maradt 
holtan a fölfedezett szigeteken; egy ellenséges nyíltól lelte halálát 
Matan szigetén. De igéretét beváltotta: új birtokkal gazdagította foga
dott ura birodalmát és a hatalmas császár-király, mikor ezentúl az 
Escurialban éjjeli nyugalomra hajtotta fejét, azzal a tudattal tehette 
ezt, hogy van egy birtoka, a hol most kezdődik a nap. Madrid és 
Manila közt 8 óra és 20 perez a külömbség, a mikor az egyiknek 
nyugszik, a másiknak virrad; valószínűleg azonban mégsem erre, 
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hanem amerikai birtokaira gondolt a császár, mikor híres szavát 
kimondta: 

— Al én országaimban sohasem nyugszik le a nap! 
Igaza volt; Magalhaens, Cortez és Pizarro gondoskodtak arról, 

hogy a fényes égitest sugarai ugyanannak a felséges háznak birtokain 
ragyogjanak mindig a négy ismert világrészen át való útjukban. Ma 
bizony nem úgy van, de hát abban nem az égi nap a hibás, hanem 
az a másik nap, a forgandó szerencse napja, a mely forgandó, mu
landó még a felséges házak fölött is, bizonyság reá a Fülöp-szigetek... 

II. Fülöp királyról nevezték el azokat a spanyolok így, mikor 
1571-ben véglegesen birtokukba vették. Ott feküsznek a délkinai 
tenger és a Csendes-oczeán között, vagy ezer kisebb-nagyobb szigetre 
megy a számuk. A legnagyobb közülük Lüzon, ezen van a sziget
csoport főkikötője, Manila, errefelé vette Hong-Kongból az útját a 
hajónk. Elmentünk azok mellett a sziklás szigetek mellett, a melyek
nek egyikén, San-Chari szigetén Xavéri szent Ferencz meghalt, mint 
Mózes az Ígéret földje határán, régi vágyának, Kínának kapuja előtt. 
Csöndes, nyugodt volt az út kezdetén a hajósok réme, a rettegett 
kinai tenger, a mi elég baj volt egy jámbor kis kinai tehénnek, a 
melyet Shanghai óta hoztunk magunkkal; a második napon, lágyan 
ringó habok fölött nagy ácsszekercze oltotta ki ifjú életét. Hanem a 
véres tett nem maradhatott boszúlatlan; estére már nagyon gyanúsan 
kezdett alakulni az ég és a tenger. Sűrű, nehéz párával volt telítve 
a levegő; a hajólámpák fényes csíkja alig birt magának utat törni a 
fojtó gőzkörön. Köröskörül vak sötétség, csak a fodrozódó hullámok 
fehér taraja villant meg az éjszakában. A hajó dülöngve kezdett 
járni; felöltözve fekszik le ilyenkor az ember, nem tudja, hogy med
dig fog tartani a nyugovása. Nem sokáig. A ki sokat jár a tengeren, 
hozzá van ugyan szokva, hogy dülöngő hajón is nyugodt legyen az 
álma, hanem egy-két óra múlva már úgy dőlt a nehéz hajó jobbra
balra, mint egy részeg ember. Éjféltájban volt, a mikor a legvénebb 
tengerjárónak is föl kellett kelnie az ágyból azzal a sóhajtással: 
No, mára vége az alvásnak! A szomszéd kabinban a két hajótörést 
átélt angol zörgött, jeléül, hogy ezt a boszorkánytánczot az ő idegei 
sem birják tovább. Föl a födélzetre! Odalenn már minden nyeker
gett, csilingelt, gurult; időközönként a hajófalon mennydörögve tört 
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meg egy óriási hullám, utána egy pillanatnyi csend, azután emelet
nyi mélyen a hullámvölgybe bukott a hajó. A másik perczben 
megint egy rettentő ugrás; olyan csattanás, mintha akna robbant 
volna föl a hajófenék alatt — szinte várta az ember, hogy mikor 
szakad ketté a padló és tódul be a nyilason a tenger. Olyankor volt 
ez, mikor a hajón nem hogy végigsöpört az elölről jövő hullám, 
hanem a súlyos hajótest valósággal ráugrott arra. Úgy vágta ketté 
a magas vízhegyet, hogy az csattanva repült jobbra-balra; hanem 
maga a hajó is az utoló porczikájáig megrendült az irtózatos ütésbe, 
a mit a feneke a szétvágott hegytől kapott. Csak föl, föl! Ez ide
lenn a kezdődő pokol; akármi van is odafönn, még mindig jobb 
ennél. 

Onnan felülről azután bele lehetett látni ennek a pokolnak a 
torkába. Sötét, nehéz víztömegek voltak azok, a melyek a vak éj
szakában láthatatlanul, de messziről harsogva zúdultak a hajó felé; 
csak akkor emelték föl fehér tarajukat, mikor közvetlen közelbe 
értek, akkor azután fölágaskodtak, s mint mozgó víz-Alpesek, vál
lukra kapták a nehéz hajót, meglapdáztak vele egynéhány másod-
perczig, hogy a másik pillanatban mély völgybe ejtsék le azt. És 
érezni lehetett ennek a pokolnak a meleg, fojtó lehelletét, a mely 
nehéz vízgőzzel terhesen, bömbölve hajtotta maga előtt a vizet: a 
tájfun volt a%! Itt voltunk a veszedelmes zónán, az északi szélesség 
tizedik és huszadik foka között, a melyen alul ezek a forgó viharok 
keletkezni szoktak és épen a legrosszabb hónapnak, szeptembernek 
a végén. Mintegy tíz fokkal az egyenlítő fölött kel ki ez a rém a 
déli kinai tenger meleg vizéből; az átmelegedett, párás levegő föl
száll a magasba és ürt hagy a helyén, a melybe mint tölcsérbe 
rohamosan tódul bele a hidegebb légrétegeknek tömege. Egy kettős 
mozgás támad erre: egy forgó a tölcsér közepe körül és egy haladó, 
a melylyel az egész tölcsér görbe vonalban, megközelítőleg egy 
parabola vonalában sodródik egyre fölfelé. Ez a rendes útja: a kinai 
tenger; a délkinai partok és a Fülöp-szigetek között, ha elérte ezek
nek az északi csúcsát, akkor azután kettéválik az út. Vagy kifut a 
nyilt kapun a Fülöp-szigetek és Formóza között a sík tengerre, ott 
azután végigpusztít egynéhány szigetet és végre elvész az Oczeánon, 
vagy pedig beletalál a formózai csatornába Formóza szigete és a 
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kinai partok között és ilyenkor feljön egészen.a Sárga-tengerre. Innen 
azután még följebb mehet a japán partok mentén; ilyen volt az, a 
mely augusztusban tört és rombolt Shanghai kikötőjében s a mely
nek a vége kapott el bennünket két nappal Yokohoma előtt A táj
fun körének (kört szokás mondani, bár az nem szükségképen töké
letes kör, lehet spirális vonal is) átmérője változó; némelyik forgó
szél 20—30, másik meg sok száz méter átmérőjű körben dühöng. 
A merre megy, rettenetesen fölkavarja a tengert; házmagas hullámo
kat hajt maga előtt és minél közelebb van a hajó a tájfun közepé
hez, annál veszedelmesebb a helyzete. Legveszedelmesebb maga a 
központ, a hol voltaképen nincs is vihar; ott tökéletes szélcsend 
van, de annál borzasztóbb a hullámzás. Egy, a tájfun középpontjába 
jutott spanyol hajó naplójából idézek: 

((Egyszerre csak fölszakadt fölöttünk a felhő, elállt a szakadó 
eső és verőfényes ég ragyogott le reánk. Az orkán, a mely addig 
dühösen bömbölt, egy csapásra elállt, mintha kettévágták volna és 
fáradt madarak hulltak le a fedélzetre, a melyeket idáig sodort a 
vihar. Jól láthattuk a rettentő valóságot: a cyclon középpontjában 
voltunk. A hullámok, a melyek eddig az egyik oldalon támadták a 
hajót, most, a szél nyomásától fölszabadulva, minden oldalról, mint 
leomló hegyek hullottak reá és összetörtek a födélzetén mindent. 
Minden perezben vártuk, hogy mikor törik el a csavar vagy a kor
mány. Mintegy két óra hosszat voltunk a középpontban, azután 
megint hallottuk a szél zúgását. Végre kijutottunk a borzasztó kör
ből, de a hajónk tökéletes rom volt; sem hídja nem volt többé, 
sem árboczab). 

Shanghai kikötőjében is volt egy ilyen, tájfunból menekült 
hajó: olyan volt a födélzete, mintha leberetválták volna. 

Hát mivelünk mi lesz? Az a kis csoport, a mely álmából föl
verve, a recsegő kabinokból fölkergetve, ott kapaszkodott a födélzet 
korlátaiban, mind egyfelé nézett: a parancsnoki hídnak egy pontja, 
a parancsnok hivatalos kajütje felé, a honnan a hajót vezetik. Ott 
most munka folyt és micsoda munka! Higgadt, nyugodt számolás, 
akár egy mérnöki irodában, pedig az a számolás életre-halálra szólt. 
Arról volt szó: kivágni a forgó vihar szárnyán felénk száguldó 
pusztulásnak halálos köréből, megszökni a tájfun elől! A két nagy-
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hatalom küzdelme volt ez: a dühöngő elemé és a számító emberi 
észé. Odalenn harsogva, dübörögve hullott egymásra a hullám; óriási 
súlylyal zuhant le rá néha a magasra kiemelkedett hajótest; az irtózatos 
ütésből, a mi ilyenkor a fenekét érte, azt lehetett gondolni, hogy rögtön 
kettéhasad az s a szárazra került csavar minduntalan végigrázta az 
egész nagy testet. Körülöttünk vak sötétség és szakadó zápor; ha a 
bömbölő orkán egy percznyi szünetet tartott, hallani lehetett, hogyan 
paskolják a vízostorok a fölkavart hullámokat. Odafönn pedig, a 
világos kabinablak mögött két ember dolgozott, lábát erősen meg
vetve, egy asztal mellett; az egyik előtt térkép és a kezében körző, 
a másiknak élesen figyelő szeme egy műszeren. Ez a finom, érzékeny 
jószág most mindenünk, annyit ér, mint az egész hajó: ha baj nél
kül kikerülünk ebből a forgó viharból, e% vezet ki bennünket. Ez 
most a parancsnok szeme; emberi szem nem láthat a vak éjszakán 
át és ki láthatna száz mértföldnyi távolságba? Ez a kis törékeny 
jószág lát, vagyis inkább érez; már az este óta nyugtalankodik, most 
pedig egyre figyelmeztetőbben sürget, mintha beszélne: Vigyázz... a 
mutatót nézd... erre jön... már megint közelebb jött a forgó rém, 
a tájfun! A parancsnok éles szeme feszülten függ rajta, úgy figyeli, 
mintha beszélne, mintha értelmes emberi lélek laknék benne. És 
valóban az is lakik abban: fehér porczellánlapján egy kis sor fekete 
írás van, egy nevet mutat az. A név: P. Jósé Algué. 

...Messze, sok ezer mértföldre innen egy fehérhajú jezsuita 
páter ül ebben az órában az innsbrucki kolostor egyik czellájában. 
Talán ír, talán imádkozik, a lelke ott csüng azon, a mit abban a 
perczben művel. És mégis ez a nagy lélek, a tudósnak a lelke el
szárnyal a gyarló, öreg testen messze túl ide a háborgó tenger köze
pére, egy finom kis műszerbe, a barocyclonometer-be, a melyet sok 
évtized tudományos vizsgálódása után a manilai obszervatórium 
igazgatója, ez az egyszerű szerzetes szerkesztett, hogy kalauza legyen 
a viharzó tengeren sok ezer és ezer embernek! Meglehet, hogy olyan 
is akad közöttük, a ki előtt vörös posztó szent Ignácz rendjének 
fekete habitusa és ha biztonságban van, tele tüdőből kiabál reájuk, 
hogy: sötétség fiai! Az öreg tudós jóságos szelleme ezért sem 
haragszik meg; nyakoncsípi a bajba került «fölvilágosult»-at is és 
nemes boszúképen kikotorászsza a tájfun közepéből. 
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A mi hajónkat is ö vezette ki. Éjfél után két órakor fáradtan, 
csatakosan jött le a kapitány a hídról és odaszólt nekünk: 

— Most már lemehetnek az urak aludni; reggelre már tűrhető 
csönd lesz. Most fordultunk balra; vargabetűt kell csinálnunk, mert 
épen szembe jön nekünk a tájfun központja, hajnalra benne lettünk 
volna. így később érünk Manilába, de a közepe százhúsz mértföldre 
fog elvágtatni tőlünk. 

Még megkérdeztük, hogy mennyire becsüli a kör átmérőjét? 

Tájfun után. 

— Vagy négyszáz mértföldre. Átment a sziget partjain is, hol
nap majd meglátjuk, hogy mit művelt ottan. 

- K - K * 

Nos, meg is láttuk. Este volt, mikor Corregidor szigete mellett 
beúsztunk a manilai öbölbe. Itt jött be hét éve vakmerő manőverrel, 
a spanyol ágyúk torkai előtt Dewey admirális és néhány óra múlva 
romok födték az öblöt: a spanyol flotta roncsai, melyet itt, a híres 
cavitei ütközetben tett tönkre az amerikai tengernagy. Most is romok 
úsztak lefelé az öblön; nagy pálmaágak, háztetődarabok, kicsavart 
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fatörzsek mutatták, hogy micsoda munkát végzett itt a tegnapi táj
fun. Másnap azután láthattunk egyebet is. Messze a parttól horgo
nyoztunk, három orosz hadihajó mellett; ezek is a tsushimai ütkö
zetből szaladtak idáig. Az Aurora és Okg pánczélos czirkálók voltak 
azok, a harmadik, ha jól tudom, a Jancsiig. Az ő sérüléseik már ki 
voltak javítva, hanem annál gyászosabban festett az a vitorlás, a 
melyet a tájfun itt a kikötőben nekivágott az egyik orosz hajó pán
czélos orrának. Menten elsülyedt és csak a két árboczának a csúcsa 
állott ki a nem igen mély vízből. Ez volt a vihar ittjártanak az egyik 
jele. Harmadnapra azután megjött a jelentés, hogy mit művelt a 
partokon a tájfun: a vízen volt parti hajózásnak hatvankét százaléka 
pusztult el bele! Egyre-másra jöttek a lapokban a részletek a sze
rencsétlenül járt gőzösök és vitorlások katasztrófáiról; elsülyedt az 
amerikai kormánynak egy gőzöse is, a mely kormányhivatalnokokat 
vitt egy szomszéd szigetre. Feszült izgalommal várta az egész város, 
hogy mi történt az ausztráliai postagőzössel, a melynek- Hong-Kong-
ból indulva, az utánunk következő napon kellett volna befutnia ebbe 
a kikötőbe. Végre nagykésőn beállított; az történt vele, hogy a táj
fun elől egyszerűen megfordult és visszamenekült Hong-Kongba s 
csak a vihar elrohanta után merészkedett megint ki a sík tengerre. 
Az öbölbe ömlő folyón pedig egyre úsztak lefelé a mindenféle ron
csok, szomorú bizonyságul, hogy a tájfun megtette átkos látogatását 
még beljebb fekvő részeken is. 

A «Persia» öt napot szánt a manilai kikötőre. Innen kapta rako
mányának legnagyobb részét: háromezer tonna jó manilai dohányt 
a magyar kincstár számára. A dohány itt olcsó, hanem a mint jön, 
egyre drágul; mindjárt kiviteli vámul tekintélyes summát szedtek 
a yankeek érte. Persze mindezt az otthoni füstölő publikum fizeti 
meg, azért ugyancsak kihasználja mindenki az alkalmat, ha a jó-
szerencséje ide, a dohány-eldorádóba hozza. Egyetlen óriási trafikká 
alakul az egész hajó; barnabőrű legények kapaszkodnak föl a hajó
lépcsőn és nagy vásár folyik a födélzetén egész napon át. Vagy nem 
különös gyönyörűség-e az, hogy erre a pompás jó szivarra, a mit 
odahaza csak a különlegességi tőzsdékben lehet kapni, itt úgy alkud-
hatik az ember, mint odahaza a gazdasszony a kalarábéra? Veszi is 
mindenki, a hajótisztektől az utolsó fűtőig. Különben rendes dolog, 



A HOL A NTAP NBM NYUGODOTT L E . . . 145 

hogy a kikötőbe érkező nagy hajó valóságos bazár; Yokohamában 
japán csecsebecséket, kínai kikötőkben selymet és kinai ötvösmun
kát, Manilában szivart, Singaporeban kagylót, Ceylonban gyöngyöt, 
Adenben struccztollat, Egyiptomban czigarettát meg török mézet hoz
nak föl reá. A födélzetén végesvégig kiraknak mindent, azután alku
szik rája boldog-boldogtalan, ígérvén a kért árnak a — negyedrészét. 
Végre úgy a felében megegyeznek. Tele is van a hajó mindenféle 
exotikus dologgal, főleg a legénységi részben; a hajóorrban a legény
ség kedvencze, egy brazíliai papagály rikoltoz, a födélzetén japán 

A manilai régi városzrész bejárata. 

kanárik csicseregnek, a pinczérek szobái teleaggatva japán nap
ernyőkkel meg legyezőkkel s az én kabinom belseje is tarkább lett 
napról-napra. A rakományunk sem utolsó: egyebeken kívül ez a 
háromezer tonna manilai dohány, meg ötszázezer doboz japán gyufa 
Indiába szánva; ha tűz ütne ki a hajón, olyan tűzijátékot produkál
nánk, hogy csodájára jöhetne a világ. 

Manila régi spanyol város, áttelepítve ide a trópusok alá. A belső 
város régi bástyafalai még most is állnak; arra ugyan nem voltak 
jók, hogy a roskadozó spanyol uralmat megvédjék az amerikaiak 
ellen, hanem legalább emlékeztetnek a letűnt dicsőségre Ezeken a 
falakon belül még most is csendes a város; az üzleti élet a kikötő 
felé, a Pásig folyó partján és a város legforgalmasabb utczáján, az 
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Escoltán nyüzsög. Nagy, csaknem háromszázezer lakosú város és bizo
nyos, hogv az amerikai foglalás új életet hozott bele. Hogy jogos és 
igazságos volt-e ez az amerikai foglalás, mint egyáltalában az egész 
spanyol-amerikai háború, az már egészen más kérdés. De akár hogyan 
van is a dolog, az állapot az, hogy attól a naptól kezdve, a mikor Dewey 
tengernagy a manilai öbölben a spanyol tengerészek hősi védekezése 
daczára tönkrelőtte és elsülyesztette az ócska hajókat, a város és az öböl 
az Egyesült-Államok birtokába ment át A párisi békekötéskor azután 
vétel czimén húsz millió dollárért övék lett az egész nagy sziget
csoport. Hanem az amerikai bélyeget még csak kevéssé tudták rá
nyomni erre a városra; az ó-város most is olyan, a minő volt, 
spanyol stilusú. Olyan kisebbszerű spanyol város, s benne járva, 
Malaga utczái jutottak eszembe. Impozáns egynémely épülete, mint 
a dominikánusok renaissance temploma; hatalmas épületek e mellett 
a dominikánusok kolostora, gimnáziuma és egyeteme. Ezekben az 
iskolákban nevelődött kétszáz éven a szigetek tagal ifjúsága; az, a 
mely magasabb műveltséget akart magának szerezni. A jezsuiták 
intézete sokkal fiatalabb, hanem szép, modern iskola; gazdag ter
mészetrajzi múzeumában kimerítő képet ád az egész szigetvilág 
faunájáról. Ilyenkor látni csak. hogy mennyi minden förtelmes hüllő 
bujkál a subtropikus erdők gyönyörű növényzete között; itt a bor-
szeszben eltéve, ártalmatlanul zsugórog a mindenféle fajta mérges 
kigyó meg ezerlábú féreg, hanem annál keservesebb volna velük 
élő állapotban összeakadni! A sziget belsejének meleg lagunáiban 
meg egy hatalmas krokodilfaj tanyázik; itt két kitömött képviselője 
terpeszkedik a földön; nem tudom, nincsen-e ezeknek a rovásán is 
egynéhány barnabőrű, fürdőző tagál gyerek? 

A déli órák rekkenő hősége alatt úgyszólván kihalt az egész 
város; a nagy, fehér kőkoczkákra irgalmatlanul tűz le a delelő nap 
és a lebocsátott redőnyök mögött alszik mindenki, kereskedő, hiva
talnok, professzor és diák. A nevelőintézetek sem tesznek kivételt; 
azoknak a napirendjében is benne van a déli alvás. Mikor azután 
egy kissé megcsökken a hőség, akkor megint megelevenedik az 
utcza; az emberek nekiállnak folytatni a megszakított munkát. 
A kereskedő kinyitja a boltját és a kollégiumok felé vezető utczák 
megint hangosak lesznek a gyülekező diákoktól; a fehérvászonruhás 



A HOL A NAP NEM NYUGODOTT L E . . . 

filippino diákok csoportjai ott ismételgették a leczkét a kollégium
nak még bezárt kapui előtt. Két ilyen kollégiumot látogattunk meg, 
a dominikánusokét és a jezsuitákét. Három évszázadon keresztül a 
szerzetesek nevelték és tanították a filippino ifjúságot és a népet; a 
szoros értelemben vett lelkipásztorkodással, plébániák vezetésével, 
főleg az ágostonrendiek, a ferenczrendiek két ága és a dominikánusok 
foglalkoztak. így tág terük nyilt, hogy a keresztény vallást és műveltsé
get minél szélesebb körben terjeszszék a szigeteknek különböző fajok-

A Szent Tamás-tér Manilában, a dominikánusok templomával és egyetemével. 

hoz tartozó, nem épen hiba nélküli, de alapjában véve jó népe között. 
És valóban nagyon sok jót is tettek ezek a rendek iskoláikkal és lelki-
pásztorkodásukkal; a Fülöp-szigetek egy ragyogó lap a katholikus 
egyház misszióinak történetében, a szigetek lakosságának legnagyobb 
része, mintegy hatmillió lélek, katholikus. De ha őszinték akarunk 
lenni, nem szabad elhallgatni, hogy egy igen nagy hibába' is bele
estek a rendek: abba, hogy tüskön-bokron keresztül tolták a spa
nyol kormányzat szekerét, azét a kormányzatét, a melynek gyar
matpolitikája itt is csak olyan rövidlátó volt, mint egyebütt. Szó 
sincs róla, hogy a Fülöp-szigeteken olyan kegyetlenkedések történtek 
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volna, mint a délamerikai spanyol birtokokon; ezek a szigetek arány
lag békés birtokai voltak a spanyol koronának, volt sok jó oldala 
is a kormányzatnak és nem egy kormányzó igazi atyja volt a 
népnek. De az tény, hogy a spanyolok soha sem tudták úgy föl-
virágoztatni ezeket a szigeteket, mint a hollandok Jávát, sem olyan 
gyarmati hatalommá nem tudtak lenni, mint a későbben jött angolok 
Indiában. Ám ez utóvégre is az ő dolguk; ha hibáztak, meg is bűn
hődtek érte, elveszítették ezt a gyarmatukat épen úgy, mint a többit. 
Károly császár büszke birodalmából az anyaországon kívül csak 

•:•<.;„ romok maradtak. De a miben a ren
dek hibáztak, az volt. hogy saját tes
tükkel, erkölcsi tekintélyükkel fedezték 
a gyengülő és roskadozó spanyol ural
mat. Az állam és egyház túlságos össze-
szövetkezése itt sem termett jó gyümöl
csöket; voltra eset, hogy a manilai érsek 
egyúttal a szigetek kormányzója volt, 
a vidéki plébánosok pedig akárhány
szor a községek fejei, alkádok és mint 
ilyenek, a kormány közegei, adószedői 
is voltak. így azután, ha a nép elége
detlen volt a kormánynyal szemben, a 
kormánynyal együtt hamar egy kalap 
alá fogta azokat is, a kiket mindig a 
kormány oldalán látott; ennek pedig 

szomorú következményei voltak a múltban és vannak még ma is. 
Azonkívül az sem alaptalan kifogás a rendek ellen, hogy a míg a 
spanyol uralom tartott, túlságosan gazdagok voltak. 

Különös érdeklődéssel kutattam és kérdezősködtem ebben a 
sokat hánytorgatott dologban és úgy tapasztaltam, hogy mindezek 
nem vonatkoznak egy rendre: a jezsuita rendre. Ez a rend nem volt 
a spanyol uralom ideje alatt mindig a szigeteken; bő részt vett az 
első századok úttörő, kemény misszionárius munkájában, de a midőn 
az anyaországból elűzték, innen is mennie kellett és nem is olyan 
régen tért ide megint vissza. A rend, hagyományaihoz hiven, a neve
lés és a tudomány terén iparkodott kitűnni; szép kollégiuma vete-

Férfi és nő az igorrotáknak még jórész-
ben vad törzséből a Fülöp-szigeteken. 
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kedik a dominikánusokéval, obszervatóriuma pedig világhírű. Első
rangú tudósok dolgoznak benne és hosszú évtizedek tapasztalatait 
értékesítik, hogy a kinai tengernek ezt a szeszélyes rémét, a tájfunt 
kitanulmányozzák és a hajózásra minél veszélytelenebbé tegyék. 
A tajfunometer megszerkesztője, P. Algué obszervatóriumi igazgató 
most nem volt itthon, Innsbruckban volt tudományos kongresz-
szuson és a helyettese vezetett körül bennünket. Velünk volt a 
«Persia» parancsnoka is és érdekes volt látni az öreg tengerészt, a 

Filippino czölöpfalu. 

ki félszázadon át járja már a tengereket, a mikor mint tanárjára 
figyelő kis diák hallgatta a tudós jezsuita magyarázatát. Az ame
rikai kormány is ezen obszervatórium adatait és jelentéseit hasz
nálja. Az obszervatórium épülete előtt, a város végén terül el egy 
filippino czölöpfalu, ezt is csúnyául megtépázta a tájfun. A házak 
legnagyobb részét feldöntötte vagy féloldalra vetette, olyanformán 
festett az egész falu, mint egy kárvallott czigánytábor. Az egyik 
kunyhónak a teteje szakadt be, a másiknak a czölöpjei törtek ki és 
a szellős kalyiba lecsúszott a földre, ám a lakóit, úgy látszik, nem 
hozta nagy zavarba az eset. Addig is, a míg újra fölépítik, laktak 
benne úgy, a hogyan volt, féloldalra dőlten. 
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Derült, meleg október elei napjaink voltak; a verőfényes égről 
kegyetlenül tűzött le a pörkölő trópusi nap és a fehér vászonruha 
estére rendesen csuronvizesen, átizzadva került haza. A hajón pedig 
szakadatlanul zörgött valamennyi daru és folyton tartott a berakodás 
munkája. Egy közbeeső vasárnapon részt vettem a manilai jezsuita
kollégium, az ffAteneoí) Mária-kongregácziójának összejövetelén; a 
barnabőrű kis diákok olyan lelkesedéssel és olyan szépen énekeltek, 
hogy gyönyörűség volt hallgatni. Az utolsóelőtti napon pedig a 
menekült orosz hajók gondoskodtak számunkra látványosságról. 
A hajózásnak útjában volt az a roncs, a mely az egyik orosz hajó 
közelében meredt ki a vízből; a révkapitány tehát neki állt és az 
orosz íegénység segítségével fölrobbantotta azt. A szomszéd hajók
ról nagy nézőközönsége volt a robbantásnak; a míg az előkészületek 
tartottak, várakozás közben alkalmi viczczeket faragtak az oroszokra, 
hogy «persze, nekik már vannak tapasztalataik az aknák körül; a 
japánok megtanították őket a legkézzelfoghatóbb módon». Végre 
elhelyeztek a roncsba lesüllyesztve három erős dinamittöltényt; gyors 
iparkodással evezett messze minden csónak és a következő perczben 
megtörtént a robbanás. Megrázkódott belé a mi hajónk is, a mint a 
hatalmas vízoszlop fölcsapott; mikor visszahullt, törött árboczok, 
szétforgácsolt deszkadarabok úszkáltak mindenfelé. Gondolom, Enquist 
tengernagy jobban szerette volna Togo vezérhajóját ilyen állapotban 
látni — akkor nem kellene most itt ülnie a manilai kikötőben... 

Másnap délután mögöttünk maradt a szép sziget és útban vol
tunk Singapore felé. 

# - * - * - & 
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EGYÜNK egyre lejebb az egyenlítő felé; a tájfun-veszedelmes 
zónából kiértünk, hanem annál jobban támad reánk a nagy 
izzó égitest, a Nap. Pörkölő, függélyes sugarak hullanak le 

a hajóra, nincsen előlük menekülés sehol. Napközben áttüzesítik a 
hajó vasfalát és éjszakára olyan a kabin, mint egy gőzkamra; éjfél
kor is csurog az emberről az izzadság. És mintha ez nem volna elég 
megpróbáltatás, a szomszédos kajütben pedig egy maláriabeteg utas 
hánykolódik az ágyán; a vékony falon áthallatszik a kínos nyögése. 
Most megyünk el Borneo partjai fölött; gyönyörű szép lehet ez a 
nagy sziget az ő vad, jóformán még érintetlen őserdeivel — hanem 
nem a fehér embernek való! A mit az erdőlakó vad maláj kibir, 
azt a fehér ember kényes teste nem viseli el; az őserdők mocsarai
nak mérges kigőzölgését, a melyekben még háborítatlanul tanyázik 
a mocsaras partvidékek réme, a malária, a dizentéria, a tifusz és 
egy csomó más betegség. Ez a szegény ember is itt valahol szerezte 
a kínos lázát esztendőkkel ezelőtt; most minden hónapban egyszer 
kitör rajta és ilyenkor három-négy napra az ágyhoz szegzi. Mikor 
az emberi szervezetbe behatolt apró élősdiek fölfalták a megtá
madott vértestecskéket és ezek széjjelhullnak, akkor áll be a láz
roham és ennek a kínjait hallgattam hosszú, álmatlan éjszakákon 
a vékony falon át. Egy szúnyog a betegség terjesztője, az Anopheles 
fajta; ennek a belén és nyálmirigyein keresztül kerül a malária 
plasmodiuma a csípés által az emberi testbe. A manilai kikötőben 
egész sereg szúnyogot hajtott a szél mifelénk, még most is tele volt 
velük a hajó; tisztára szerencse dolga volt, hogy abból a fajból 
valók-e, a melyik a maláriát közvetíti, vagy nem? Ha igen, akkor 
berendezkedhettünk arra, hogy a beteg ember véréből teleszívják 

Sebők dr.: Öt világrészen keresztül. ^9 
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magukat, tovább szállnak másokra és akkor rajtunk a sor. Akkor 
azután ehetjük a kinint napszámra, mint a czukrot. Szerencsére nem 
a közvetítő fajból valók voltak, csak ártatlan Cnlex pipiens-ek és így 
egvnéhány gyorsan múló daganat árán megszabadultunk. 

— Nem is képzelik önök, micsoda élet az úgy az őserdő szé
lén — mondotta egy fiatal katonaorvos, a ki egy esztendőt töltött 
hollandi szolgálatban Celebes szigetén és most útban volt hazafelé. — 
Mikor az embernek az egyetlen társasága a bennszülött katonák meg 
kinai kulik és a legközelebbi fehér arczért mértföldekre kell menni. 
És az éjszakái! A feje fölött a moszkitóháló; az alatt forog álmat
lanul a hosszú éjszakákon az átizzadt ágyon; a meleg, gőzös levegő, 
az őserdő lehellete, mint a lidércznyomás, úgy fekszik a mellén. 
Egy esztendeig kiálltam; azt hittem, hogy azután valamely lakottabb 
helyre-helyeznek át Dehogy! Azt mondták, hogy most már meg
szokhattam és még beljebb akartak tenni az erdőbe. Erre azután 
megköszöntem az egész mesterséget; otthagytam a nagy fizetést, le
tettem . a bánatpénzt és most megyek haza. Hála Istennek, hogy 
megint emberek között vagyok... Szép ez a paradicsom, hanem csak 
messziről! 

Ez igaz; a mocsár, az őserdő minden pompája mellett is teme
tője a fehér embernek. A franczia Indokina némely helyein a misszio
náriusok átlagos élettartama öt év, a hivatalnokokat pedig tizennyolcz 
hónaponkint változtatják, hogy tönkre ne menjenek. Hanem azért 
mégis van itt egy darabka föld, a mi valóságos paradicsom, a nél
kül, hogy rajta feküdnék az édenkertnek átka és ez az áldott hely a 
maiakkai félszigetnek legdélibb csúcsa, Singapore. Egy foknyira fek
szik az egyenlítő fölött és mégis, távolról sincsen benne az a 
gyilkos hőség, a mi sok más, magasabban fekvő helyen. A míg 
feléje mentünk, folyton működött a hajón a «punka»; egy hosszú, 
széles lebernyeg, a mely az ebédlőben függ és a melyet minden 
étkezés alatt egy künn álló matróz tart hosszú zsinórral mozgásban. 
A kirendelt matróz alighanem szívesen lemondana a punkarángatás 
élvezetéről, hanem akkor lehetetlen volna az ebédlőben való tartóz
kodás; így is szószerint verejtékkel ettük kenyerünket, ha véletlenül 
egynéhány perezre szünetelt a légáram. Singaporeban maga a termé
szet és a hely fekvése szolgáltatja ezt a légáramot; a hosszú, keskeny 
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maiakkai földnyelv legdélibb csúcsa természetes találkozóhelye a 
keletről és nyugatról jövő tengeri szellőnek. így azután itt úgyszól
ván folyton enyhe, kellemes mozgásban van a levegő és az egyen
lítői várost úgy emlegetik, mint a ((gyermekek paradicsomját. Ez 
is olyan idecsöppentett kis darab Angolország; csúnya maláj kalóz
fészek volt valamikor a sziget, a midőn a mögötte levő terület maláj 
fejedelmétől félig vették, félig ajándékba kapták az angolok, hogy csi
náljanak benne rendet, ha tudnak. A kalózokon kívül gyilkos mocsarak 
és a dzsungelek tigrisei daczoltak az úttörőnek idejött fehér ember-

Az egyenlítői paradicsomból. 

rel, hanem a SZÍVÓS angolszász faj győzedelmeskedett itt is, mint egye
bütt, valamennyi ellenségén. A kalózokat kiaggatta száradni a fákra, 
azután a mocsaraknak és azok lakóinak, a miazmáknak és a tigrisek
nek üzent hadat. Ma gyönyörű villák, hungalow-k raja veszi körül a 
várost; a messze elterülő kertek és ültetvények között pálmaszegé
lyezett széles utak futnak végig, rajtuk egymást éri a sok minden
féle jármű. A kis púpos tehenektől vont maláj zebufogatok közt 
rohanó automobil száguld; a kinai kulik kétkerekű kocsijai mellett 
szőke angol gyermekek ponnyfogatai ügetnek. A dzsungeleket vasút 
vágja át; ez visz a sziget felső sarkáig, a hol egy tengerág választja 
azt el a maiakkai félszigettől. A tigrisekkel talán még nem végeztek 

29* 
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egészen; a szigetről ugyan kiirtották azokat, de néha megesik, hogy 
átuszszák a keskeny tengerágat és átjönnek vendégszerepelni ide. 
Épen ezekben a napokban mondotta egy bungalow gazdája, hogy az 
éjszaka a maláj cselédei tigris morgását hallották a kertje mögötti 
erdőségben. Hanem az ilyen vendégszereplés rendesen az életébe 
kerül a nagy macskának; hajtóvadászatot rendeznek reá és a szép 
sávos bőre nemsokára ott függ a szerencsés vadász verandáján. Az 
egykori kalózfészek helyén pedig nagy, kilenczszázezer lakosú város 
terül el, a világkereskedelem egyik csomópontja; itt találkoznak a 
távol Keletre menő és onnan jövő hajók, úgyszintén ez az ausztrá
liai gőzösök egyik megállóhelye. A míg mi a kikötőben álltunk, 
azalatt jött be vánszorogva, lassan egy ausztráliai gőzös; csupa 
rom volt a födélzete. A szigetek között érte a tájfun, alighanem 
ugyanaz, a mely elől nekünk sikerült megszöknünk. A kapitánya 
súlyosan sebesülve feküdt a kabinjában; a parancsnoki hídra zúduló 
óriási hullám leverte a lábáról és magával ragadva, majdnem le
söpörte őt a tengerbe. Az utolsó pillanatban sikerült megkapasz
kodnia, de így is súlyos csonttörést szenvedett. Nem hiába mondotta 
hát a második kapitányunk: 

— Eddig három tájfunon mentem át, de ne is beszéljünk róla. 
Ott véget ér az emberi tudomány; ha nem lehet elmenekülni előle, 
nincs más hátra, mint hogy az ember az Istennek ajánlja a lelkét! 

A másik napon pedig a franczia' ccMessageries Maritimes» egy 
hajója, a Polynésim állított be a kikötőbe és mellénk állott. Hatal
mas, nagy hajó volt. a födélzete tele nyüzsgő néppel; sok orosz 
katonatiszt volt rajta, a kik a békekötésben visszanyervén szabadsá
gukat, most tértek vissza hazájukba. Hazatérő francziák is nagy 
számmal voltak a hajón; hivatalnokok, kereskedők családjai, a kik 
a franczia indokinai gyarmatokban eltöltött idő után most üdülni 
mentek haza. Sokon meglátszott, hogy nagyon is rájuk fér a levegő
változtatás ; sápadtak voltak és beesett szeműek. Főleg az asszonyok 
nem bírják azoknak a gyönyörű szép, de veszedelmes helyeknek a 
klímáját sokáig. És ott is lehetnek messzire elszakadt magyar fiúk 
a hírhedt ((Idegen légió»-ban! 

Singapore szintén szabad kikötő, mint Hong-Kong; az angol 
nem szed benne vámot, hogy minél több hajó jöjjön ide. El is 
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érte azt, hogy alaposan lekonkurrálta a Jáva szigetén levő holland 
Batáviát; forgalma és gazdagsága egyre növekszik ma is és az 
angolok a szó szoros értelmében bőven megnyerik a réven, a mit 
elveszítenek a vámon. Hanem nekik is akadt konkurrensük, nem is 
egy, de kettő és pedig olyan oldalról, a honnan aligha várták 
volna. Nem a régi vetélytársak támadtak föl újra. A franczia már 
nem veszedelmes ellenfél itt a távol Keleten, mint egykor volt Indiá
ban ; a hollandus szépen és okosan gazdálkodik a szunda-szigeti 
birtokain, Jáva szigetét valóságos kertté alakította át és valósággal 

Apró rézpénzre játszó gyermekek. 

atyja ezen sziget békés bennszülötteinek, de a nagystilusú kereske
delmi politikához nem ért. A spanyol dicsőség napja végleg leáldo
zott, a kis portugál pedig gyámoltalanul szorong Timor szigetének 
egyik felén és örül, ha nem bántják. Hanem egy másik kemény 
rokonfaj vetette magát legújabban a világkereskedelemre és máris 
érezni annak erős konkurrencziáját: a német. Meglehetősen későn 
jött, a mikor már el volt osztva a világ, így hát itt a Keleten 
nem sok jutott neki; New-Guinea egy harmada, meg egynéhány 
sziget; azokon silbakolnak most a nagycsontú pomerániai meg 
mecklenburgi legények és pokolba kívánva a kókuszdiót, epekednek 
a hazai söröskancsók után. De a kereskedelemben szabad a verseny 
és a német nagyon erősen és nagyon czéltudatosan iparkodik ki-
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használni ezt a szabadságot; a mint a Norddeutscher Lloyd az egész 
Keleten félelmes versenytársa a régi angol hajóstársaságoknak, úgy 
a német kereskedőházak is egyre jobban versenyeznek az angol 
czégekkel. Itt a félszigeten még egy másik gazdasági vetélytársa is 
akadt az angolnak: a kinai. Kivándorol hazulról és letelepszik Sin
gaporéban mint kuli vagy krajczáros kiskereskedő; a fiának már 
rendes, szép üzlete van, az unokája pedig nem egyszer dúsgazdag 
ember. A kínai hihetetlenül kevés igényű és ha ellenáll a játék 
ördögének, keresetének legnagyobb részét félre tudja tenni; itt az 
angol lobogó alatt biztonságban gyűjthet, nem kell félnie, mint 
otthon, hogy, ha megtollasodott, eljön a mandarin és megkoppasztja 
őt. Szorgalmas, kitartó munkával nem egy már milliomossá küz
dötte föl magát és nem ritkaság gazdag kínaiakat az utczán auto-
mobilozva látni. Az angol, mit tegyen? vakarja a fejét az új verseny
társ láttára, a ki, a milyen hűséges alattvaló, épen olyan keményen 
szorongatja a háziurát gazdasági téren. 

Az őslakó, a maláj pedig csöndesen nézheti, hogyan osztozik 
az ő örökségén a fehér" ember meg a sárga. Nem kelhet versenyre 
velük, túlságosan erős ellenfelek neki; sem a fehér ember hatalma, 
sem a sárgának bámulatos szívóssága és üzleti szelleme nincsen meg 
benne. Mindenesetre ő is élvezi az új rend hasznát és nyugodtan 
hordhatja a fejét a nyakán; egy kis üzletet is csinál, a mennyit eltanult 
a másik kettőtől — én is alkudoztam egyik-másikkal és vettem is 
tőlük egynéhány szép tigriskarmot — hanem a ccnagy biszniszt», azt 
elviszik előle amazok. Itt a város végén most is van egy nagy maláj 
falu; abban úgy élnek a lakói, mint a fajrokonaik valahol Szumatra 
belsejében, mintha meg sem fordult volna körülöttük a világ. A vízbe 
vert czölöpökre vannak építve a házak, mint a mikor még ellensé
ges rablók ellen kellett magukat védelmezni ilyen módon. Hiszen 
akadnának itt is, a kik nem bánnák, ha egy kissé kevesebb volna 
a rendből; ilyen nagy kikötővárosban, a hol a világnak mindenféle 
népsége összefut, mindig akad olyan elem, a mely kész volna a 
zavarosban halászni, hanem az angol rendőrség is jól tudja ezt és 
iparkodik kordában tartani mindenféle szinesbőrű embert. 

A tengerágon túl, a maiakkai félsziget csúcsán van egy név-
szerint önálló maláj szultánság, Johore, ide mentünk ki egyik napon. 
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A hajódoktor volt a kirándulótársaság harmadik tagja; a hajón min
denki állandó és makacs egészségnek örvendett, az egyetlen beteg, 
a maiári ás angol is addig ette a kinint, a míg magához jptt és igy a 
doktornak nem volt semmi dolga, ráért kirándulni. Gyönyörű tropi
kus növényzet, kertek és banánültetvények közt vitt a kis vasút; 
azután egy dzsungel következett. Itt a maga természetességében lehe
tett látni azt, a mit szépen elrendezve a singaporei botanikus kert
ben; kicsiben egy érintetlen őserdő állott a mocsár vizében, épen 
csak a vasúti töltés vágta azt keresztül. Azt is tisztogatni kell, ne-

A maláj czölöpfalu Singapore mellett. 

hogy benőjje az erdő. A kúszó növények, a Hangok átláthatatlan 
sűrűséggé ágazták-bogozták az erdőt; másutt megint a kenyérfa lég
gyökerei csüngtek le a vízbe. Ide még nem hatolt be az ember. 
Végre kiértünk a vadonból, hajón átvágtuk a tengerágat és a szul
tánság területén voltunk. Ez névleg önálló, a valóságban azonban a 
szultán mindenestül az angolok zsebében van. Azok hiteleznek neki 
bőven, Ö csokoládészinü Fensége elmulatja azt Európában, a hová 
igen szeret járni, az ország pedig egyre jobban a szíves hitelezőé 
lesz. Már rá is rajzolták a térképükre. A gazda most sem volt itthon 
és így megnézhettük a palotáját, a min ugyan nincsen valami sok 
látnivaló, de egy érdekes dolgot mégis fedeztem föl benne. A szul
tán íróasztalán feküdt egynéhány példánya a zeneünnepély programm-
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WKm^^^^^^^m^ JBaT 
A johorei mecset a tengerág fölött. 

jának, a mit néhány héttel előbb a fenség születésnapján adtak. 
Egyet elhoztam, az érdekessége az, hogy az utolsó szám: csárdás. 
Tehát még Dzsohórba is megtalálta az útját ez a mi világszerte isme
retes muzsikánk; csak arra volnék kíváncsi, hogy hogyan játszotta 
a maláj zenekar a magyar csárdást? 

Az ebéd egy szép nagy, európai stílusú vendéglőben volt; kinai 
szakács főzte és kifogástalanul elegáns czopfos pinczérek szolgálták 
föl. Kifogástalanok voltak az ételek is, közöttük az indiai angol 
konyha állandó száma, a «curry» (erősen fűszeres rizs vagdalt hús
sal); a cseh doktor meg épen lelkesedett, mert itt is megtalálta az 
ő hazájabeli italát, a pilseni sört. Az igaz, hogy egy félliteres üveg
ért 11/4 koronát fizetett a mi pénzünk szerint. 

Ebéd után nagy fölfedező útra indultunk, élénken vágyva meg
tapasztalni mindent, a mi exotikus újdonságot Johore az idegennek 
mutathat. Betörtünk a szultán díszhintaihoz, azután egy maláj isko
lába, a doktor az ő nagy parafasisakjával mindenütt elől; az volt 
az elve: ccCsak bátran előre mindaddig, a míg ki nem dobnak!» 
Egy helyen azután majdnem hogy meg kaptuk ezt is. Hallot
tuk, hogy a szultánnak egy szép nagy tigrise van és ezt kerestük 
mindenfelé; nos, tigrist ugyan nem találtunk, hanem a többi közt 
betörtettünk egy nagy épületbe, a mely előtt csöndesen szunyókált 
az őr és mi egy ideig akadálytalanul hatoltunk előre. Egyszerre csak 
észrevettek és nagy kavarodás és lárma támadt. Sötét alakok ugrál
tak elő és kézzel-lábbal magyaráztak valamit, alighanem azt, hogy 
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itt «tilos a bemenet)). Az igazak álmát alvó őr is fölébredt és ő is 
segített növelni a lármát; azt hiszem, ha magukfajta színes ember 
lett volna a betolakodó, rövid úton kipenderítették volna. Hanem 
itt, ebben a sötétbőrü világban a fehér színnek nagy becsülete van; 
annyit ér, mint régente a «Civis Romanus sum h — a halvány arcz 
itt a hatalmat jelenti, a terjeszkedő, hódító, hatalmas fajt... Azért a 
fehér emberrel csínyján bánnak; ezek is csak egyre magyaráztak, bár 
látszott rajtuk, hogy semmiképen sem akarnak tovább engedni.-A baj 
az volt, hogy ők nem tudtak angolul, mi meg nem értettük azt a 
nyelvhabarékot, a mi az ő fehér fogaik sövénye mögül kidőlt. Végre 
is «az okosabb enged)), monda Kuropatkin Mukdennél és ezt mondva 
mi is, a visszavonulás útjára léptünk. Máig sem tudom, mi volt az 
az épület, börtön-e vagy mi, a mit olyan nagyon őriztek előlünk. 

Az exodus annál inkább baj volt, mert ebben a perczben kez
dett el szakadni az eső, az az elemi erővel lezuhogó tropikus zápor, 
a mi itt az egyenlítő alatt minden nap a kora délutáni órákban 
szinte változatlanul beköszönt. Nem tart sokáig, hanem azalatt, mintha 
rocskából szakadna a víz; sűrű, függélyes vízostorok vernek végig 
az egész tájon. Egy pálmacsoport alá menekültünk előlük, az védeti 

Hindu falu. 
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meg úgy, a hogy; de azután hamar kiderült megint. Ha már tigrist 
nem láthattunk, hát megnéztük a szultán mecsetjét — arab közve
títéssel jutott el ide és a szomszéd szigetekre az izlam — és ezzel 
elbúcsúztunk Johoretól. Estére megint Singaporeban voltunk és csak 
azt sajnáltam utólag, hogy egy Singaporeban járt jónevü magyar 
írónak rémes maláj történeteit olvasva, gondolom, túlságos óvatos
ságból olyan korán, még a sötétség beállta előtt visszaiparkodtunk 
a hajóra. Az egyenlítő alatt lévén, fél hét óra tájban változatlanul 
és igen rövid átmenettel beáll a sötétség, de utána még sokáig van 
eleven élet a városban. 

A kikötő gyönyörű kijáratán kievezve, a félsziget és Szumatra 
közötti csatornán át harmadnapra a másik tropikus paradicsom, 
Pido-Penang előtt állt a hajónk. Félnapig maradt ennek a kikötőjé
ben, azután a Nicobar és Andaman szigetek között ment föl a bengáliai 
öböl nagy kikötővárosába, Calcuttába. 

-K-X -K 

A szent Ganges iszapos vize, a Himalayatól idáig futva, nagy 
területen sárgára festi a bengál öblöt és messzire jelzi a szárazföld 
közelségét, hanem ez még nem jelenti azt, hogy hamarosan a ki
kötőben állunk. Oda igen körülményes a bejutás, még inkább az, 
mint New-Yorkban vagy Shanghaiban. Pilóta kell hozzá, a ki jól 
ismeri mindenütt a víz mélységét, a rejtett homokpadokat, a tenger 
árapályának óráit, hogy mikor és mennyire jön föl a tenger vize a 
folyamba és milyen magasan áll a padok fölött, hogy az alkalmas 
időben át tudja vezetni a hajót. A Ganges deltájának egyik ágán, a 
Hooghly ( = Jugli) folyamon megyünk fölfelé, e mellett áll a város. 
De néha megtart egy napig, a míg a nagy gőzös föl bír cda jutni a 
folyamon keresztbe fekvő nagy homokpadokon át; megesik, hogy ha 
az egyiken át is jutott az árral, mire a másikhoz ér, arról már le
takarodott a víz és a mi a zátony fölött van, az nem elegendő 
ahhoz, hogy átsegítse a mélyjáratú hajót. Ilyenkor azután várnia 
kell, a míg megint megnől a víz és az alatt hosszú órákig vesztegel 
az elzáró barrikád előtt. Visszafelé jövet mi is egy egész éjszaka 
várakoztunk az egyik zátonynál. 

Két oldalt pálmacsoportok és a bennszülöttek apró sárkalyibái; 
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végre majd egész napos folyami út után fönn vagyunk a kikötőnél. Itt 
meg az a baj, hogy ha a hajó be akar menni a dockba, meg kell 
várnia, a míg földuzzasztják a zsilip vizét és a hajó valósággal hegyet 
mászva jut be az elzárt docknak a folyamnál magasabban fekvő 
vizébe. Ennek azért kell elzárva lennie, mert a belső kikötő vízszine 
nem változhatik a folyamnak az árapály folytán föl- és leszálló tük
rével, különben igen bajos 
volna a rakodás. El lehet 
gondolni, milyen óvatos 
manővrirozás kell ahhoz, 
hogy ez a nagy test, a tíz
ezer tonnás hajó, baj nél
kül bemenjen a szűk csa
tornán és a zsilipeken át; 
végre benn volt és a rak
tárak mellé állott, ekkor 
azután megnyugodhatott a 
kapitány és a tisztek is, a 
kik eddig feszült figyelem
mel irányították a hajó 
mozdulatait. 

A hajó útirendjében 
egy teljes hét volt Calcut
tára szánva; itt vette föl 
a hátralévő rakományának 
legnagyobb részét. Ide kapta 
postáját is; tekintélyes cso
magot hozott föl a fedélzetre - az ügynökség hindu szolgája, csupa 
otthoni levél meg újság. Micsoda izgatott várakozással furakodik 
ilyenkor a szétosztást végző tiszt mellé mindenki, a ki hírt remél 
kapni hazulról és az a boldog, a kinek négy-öt levelet olvasnak le 
a markába. Azután elvonul velük valamelyik sarokba, hogy ott zavar
talan boldogságban betűzze végig az apró isztriai meg dalmát fész
kekből jött nagybetűs írásokat. A mi leveleink a főpostán vártak, 
oda volt czímezve valamennyi; majd holnap kapjuk meg azokat, az 
első hírt hazulról négy hónap óta! 

Kókuszdió-szüret. 
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A dockban keserves az éjszaka; tele van szúnyoggal, meg olyan 
rekedt, fülledt benne a levegő, hogy a kabinokban nem lehet ki
tartani, így hát a födélzetet alakították át hálóhelylyé; oda vitték 
ki az ágyineműt és ott táborozva töltöttük ezt a meleg éjszakát. 

Reggelre a speciális indiai ébresztő: varjúkárogás és keselyük 
vijjogása keltett föl. A mi minálunk a verébcsiripelés, az itten a 

varjak dísztelen hangja; olyan 
közönséges reggeli, esti és egész 
napi muzsika, hogy hozzá kell 
szoknia a fülnek. 

— Well, tehát Indiában va
gyunk ! — konstatálta Mr. St. John 
amerikai barátunk, a mint a hajó
lépcsőről a rakodópartra tette a 
lábát. 

— Tökéletesen úgy van — 
hagytuk helyben a szentencziát 
mi többiek — most már csak az 
van hátra, hogy valamivel beljebb 
is kerüljünk az országba! 

— Még pedig lehetőleg gyor
san — folytatta Mr. John az expo
zéját — mert azt hiszem, vala
mennyiünk szándéka egy: minél 
gyorsabban, minél többet látni — 
tegyük még hozzá: «lehetőleg 
olcsón». 

—. Mister John, ön gondolatolvasó — feleltem én — és ha 
ehhez a mesterséghez ért, úgy gondolom, fog érteni ahhoz a másik
hoz is, a melyet társaságunk ezennel önre fog bízni. Az én indít
ványom az, hogy miután czélunk egy, alakuljunk át oclndia Exploring 
Company Limited»-dé, melynek manager-évé önt teszszük meg.* 

Általános Ali right! fogadta az indítványt, és az új Company 
Limited, két magyar, két osztrák és két amerikai, a kikkel a Fülöp-

* Magyarban nem jön ki olyan jól; körülbelül az, hogy cdndiát megtapasztaló társa
ság)), melynek ő legyen a menedzser-e, ügyvivő-igazgatója. 

Utczai köszörűs. 
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szigetek óta jöttünk együtt, megindult fölfedező útjára. Mind a hatan 
a Földet utaztuk körül; az osztrákoknak és nekünk Amerikában volt 
hivatalos elfoglaltságunk, a yankeeknek pedig a Fülöp-szigeteken és 
valamennyien úgy okoskodtunk, hogy ha már olyan messzire elju
tottunk, akkor egy füst alatt megteszszük azt a kis macskaugrást is: 
a Föld teljes megkerüléséhez hiányzó részt. így jutottunk el ide, 
nemcsak az angol koronának, hanem az egész Földünknek ragvogó 
gyémántjához, Indiába; természetes dolog, hogy iparkodtunk belőle 
minél többet látni. 

Az első kép, a mit India mutatott, 
ugyan még nem igen volt gyémántragyo-
gású. A hindu kocsis hajtotta csézákon 
Calcuttának egy piszkos külvárosán men
tünk át, a melyben egymást érték a benn
szülötteknek sárból tapasztott, pálma
levéllel befödött kunyhói, bennük és körü
löttük rajzott a barnabőrű lakosság. Bel
jebb azután kibontakozott a város szebbik 
része; nagy erkélyes házai után a ((Paloták 
városá»-nak nevezik Calcuttát, de azért 
távolról sem olyan szép, mint Bombay. Sikh katona. 
A mi mégis az angol India első városává teszi, az, hogy itt van az indiai 
birodalom székhelye, itt lakik az alkirály is. Hogy hogyan keletke
zett ez a birodalom, annak az elmondása nem tartozhatik egy rövid 
útleírásba; a kit érdekel, az megtalálja nagyon érdekes keletkezé
sének történetét Maculaynál és egyebütt. Hogy hogyan áll fönn, azt 
lépten-nyomon lehet látni: néhány ezer angol hivatalnok és kilenczven-
ezer piroskabátos angol katona ül a majdnem háromszázmilliónyi 
bennszülött lakosság nyakán. Nem lehetne mondani, hogy az angol 
uralom zsarnok; a mint hallatszik, a nép átlag elég jól meg van 
alatta, ugy, hogy magából a meghódított fajból való az angol ura
lom egyik legerősebb támasztéka, a bennszülött katonaság, a mely 
az egész gyarmati hadseregnek háromnegyed részét teszi. Főleg az 
egyik felső tartományból, Pundjab-böl kerülnek ki azok a gyönyörű 
szál, ölmagas legények, a sikh-ek, a kiket bátran lehet a világ leg
szebb katonái közé sorozni. Bennszülöttek a rendőrök is, a kik szin-
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tén igen szépen festenek szines turbánjaikban és nagy fekete szakál
lukkal; különösen a lovasrendőrök festőiek. 

A délelőtt meghozta a maga örömét, a hazulról jött postát, a 
mely ott várt a főpostahivatalban. A ki nem próbálta, nem tudja, 
micsoda öröm az, mikor az ember idegen világrészben, annyi idő 

múlva először kap hírt hazul
ról, a mikor friss újdonság-
számba mennek a négyhónapos 
újságok is! És a sok levél, 
hogy a hindu hivatalnok alig 
győzte kiadni; az egyik aggó
dik, a másik sürget, hogy jöjjek 
már haza, a harmadik panasz
kodik, hogy ő még csak egy 
képeskártyát kapott, a negyedik 
zaklat, hogy gyűjtsek neki ritka 
bélyegeket (jókor!) és így to
vább. A legpompásabb minden
esetre az egyik diák levele 
volt, a ki nekiállt a viselt dol
gairól referálni, de hamar oda
ért, hogy «úgy örülök már a 
viszontlátásnak, hogy nem is 
tudom, mit írjak» és azzal be
fejezi levelét, mielőtt megkezdte 
volna. Mikor az ilyen friss 

i otthoni szellő a messze idegen
ben megcsapja az utast, akkor 
egyszeriben szeretne odahaza 

lenni és ha rajta állna, hazamenne a legelső hajóval, csakhogy nem 
addig van az. A hajó, az szép nyugodtan áll a dockban és most kezd 
rakodni- jutával; a viszontlátástól pedig még hat hét választ el. 
Odáig van idő megtapasztalni ezt a különös világot is. 

Mert igazán különös világ ez, mesés gazdagságok és földhöz 
ragadt nyomor hazája egyszerre. Mellettünk egy előkelő hindu, va
lami maharadsa-utód robog el, látszik rajta a jólét, gazdagság; a 

Calcuttái rendőr. 
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hová pedig most lépünk, a legsötétebb nyomor képe fogad. Egy 
hindu templom áll a folyam mellett és körülötte több nevezetes 
szertartásnak helye: a halottégetéseknek, az áldozatoknak tere és az 
a hely, a hol a hinduk a folyamban vallásos mosakodásukat vég
zik. Az odavezető út két oldalán apró bódék állnak, a melyekben 
potom pénzért rikító színekre festett apró bálványokat árulnak, de 
a bálvány oknál is borzal
masabbak az emberi nyo
morúságnak azok az élő 
megtestesülései, a melyek 
két oldalt elfoglalják az út 
szélét. Mindenféle szeren
csétlenek ezek: vakok, bé
nák, bélpoklosok, a kik itt 
csúsznak az út porában és 
jajgatva mutogatják sebei
ket, hogy könyörületességre 
indítsák az átmenőket. — 
Az egyik ilyen borzalmas 
emberroncsnak véres ron
gyokba volt pólyálva a lába, 
a melyről hiányoztak az 
ujjak, a kezefejéből is csak 
egy idomtalan csonk maradt 
meg és a szemei helyén 
üres szemgödrök tátongtak. 
Egy piszkos gyékényen fet
rengett és valahányszor át- *& hindu istensé£ szobra-
haladó léptek zaját hallotta, siralmas, vékony hangján esdekelt ala
mizsnáért. Egy-két kis pénzdarab volt előtte egy rossz bádogedéríyben 
meg egynéhány marék rizs, a mit a templomlátogatók könyörületes-
ségből odavetettek neki. 

A nyomorékok és koldusok jajveszékelő csoportján áthaladva, a 
hindu (brahman) pagoda előtti kövezett térre jutottunk, a hol az állat
áldozatokat bemutatják. Egy tehenet hoznak elő, annak a fejét lecsapják 
taglóval, azután az istenség szobra elé viszik, hogy annak bemutassák. 
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A téren föl-alá hullámzik a pagodákba ki és bejáró tömeg, idegennek 
tilos azokba belépni. A mihez hozzájuthat, az is érdekes látvány: szűk, 
sáros utcza vezet ki a folyam partjára, a vallásos mosakodások helyé
hez. Egy templomféle áll azon a helyen, ennek a lépcsőire vitt föl 
hindu vezetőnk és innen láthattuk a sötétbőrű embertömeget, a mely 
a lépcsők alján, a folyam habjaiban végezte mosakodását. Itt kedvük 
szerint merülhettek meg a hullámokban, mert errefelé sok gőzhajó 

jár és azok elriogatják a vízi állatokat, hanem a kik magában a 
Gangesben végzik ugyanezt, azokat nem egyszer elkapják a Ganges 
ragadozójának, a gaviálnak éles fogai. Ám a rajongó hindu szép 
halálnak tartja ezt, úgy mint azt a másikat, mikor vallási körmenetük 
alatt a szent szekérnek kerekei morzsolják össze a testét. Most már azon
ban az angolok megakadályozzák azt, hogy a szekér elé vessék magukat, 
a mint hogy betiltották azt is, hogy az özvegyek férjük máglyáján éget
tessék el magukat. Az ellen nincsen kifogásuk, ha a holttesteket máglyán 
égeti el; a halottégető hely itt van néhány percznyire. Ezen a reggelen is 
volt hullaégetés, de mire odajutottunk, már csak a máglyák kiham-
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vadt helyét találtuk. A folyampart! fákon éhes varjak károgtak, azo
kat alighanem a zsákmány reménysége csődítette ide, hanem hiába 
fáradtak; remélt zsákmányukat megemésztették a lángok. Ambdébb 
pedig egy kis embercsoport gyűrűzött két kígyóbűvölő körül; az ő 
tudományuk is az volt, a mi arab kollégáiké, lassú, altató zenére 
tánczoltatni a kigyót. Csakhogy itt nem vipera forgolódott előttük 
a földön, hanem egy másik mérges hüllő, a pápaszemes kigyó, a 
halálthozó Cobra. Nyaka vastagra föl volt duzzadva és azon rajzo
lódott az ismertetőjele, a pápaszemhez, illetve orrcsiptetőhöz hasonló 
alak. Nekünk egyelőre elég volt ennyi a piszkos külváros életéből 
és igyekeztünk vissza a szebbik rész, a város belseje felé. 

A nap többi része leginkább a gazdag múzeumi gyűjtemények 
közt, az éjszaka pedig a moszkitókkal való eredménytelen küzde
lemben múlt el. Az apró, vérszomjas bestiák valahogyan rést találtak 
a hálón és reggelre hatalmas daganatok tanúskodtak az éjszakai 
vérengzésről. 

Menedzserünk, Mr. John hűségesen kijárta, hogy mikor indul a leg
alkalmasabb vonat a Himalaya felé és estére.ennék a kocsiiban voltunk. 
A legelső állomás- Calcutta után Dütn-Dupi, a hol az erről elnevezett 
robbanó lövegeket gyártják. Azután a bennszülöttek falvai, termékeny 
földek-és pálmaligetek között ragadott a vonat * Bertgálián át. Késő 
este*érkeztünk Damukdjia állomásnál- a Ganges partjára. A hatalmas 
folyam elállja a vonat útját, itt megszakad a vasút.. A folyamon át 
nem vezet híd, hanem hajóra száll az egész vonat népe és így jut át a 
túlsó partra, a hol már készen várja a másik vonat. Persze sokáig tart 
ez az átszállás, mert az összes podgyászt kétszer át kell rakni és a 
folyam is olyan széles, hogy az átkelés alatt meg lehet vacsorázni 
a hajón. Különös, szinte riasztó látvány volt a hindu teherhordók 
hosszú sora, a mint a villamos ívlámpák meg fáklyák fényében 
kanyargott le a folyam partján az utasok málnájával a fején, akár 
egy hosszú karaván. A gőzös kerekei sokáig lapátolták a szent Gan
ges sötét vizét; végre megtörtént az átszállás és a vonat tovább rohant 
az éjszakában. Kisebb-nagyobb városok maradoztak el mellettünk, 
köztük Santahar és Parbatipur, végre a kelő nap sugaraiban egy 
fénylő fehér láncz csillogott észak felől magasan a látóhatár fölött: 
a Himalaya. 

Sebők dr. : Öt világrészen keresztül. 3 ° 



A «VILAG TETEJEN». 

NTROIBO AD ALTARE D E I . . . 
Odalépek az Úr oltárához. Fölmegyek az Isten templomának 
lépcsőin. Föl olyan magasra, a hová nem hatolhat utánam a 

nagy, lapos síkság fülledt levegője, a meleg mocsarak fehér ködpárája, 
az összezsúfolt, éhes emberek nyomorúságának képe. Idelenn a tropikus 
vidék buja növényzete, a nagy zöld síkság, a sok ágra szakadozott 
folyók között kövéren termő föld; de a mocsár poshadt vizéből 
gyilkos miazma száll föl, a sűrűségben ragadozó vad és mérges kigyó 
lappang és a gyönyörű pálmák alatt sovány, éhes, félig mezítelen 
fekete emberek piszkos kmryhói beszélnek földhözragadt nyomorú
ságról. 

Egy nagy bajuk van, a min nem lehet segíteni: sokan van
nak... Odafönn pedig, a szemmel meg nem mérhető magasságban, 
a felhőkön túlemelkedő öröktiszta jégcsúcsok, a melyeket emberi láb 
nem tapodott és nem fog tapodni soha; a világon és annak lármá
ján, az emberek apró és mégis gyilkos küzdelmein felülemelkedő 
érintetlen szentnek, az Abszolútnak, az Istennek képe! 

Indiának óriási gránitbástyája alatt állva, lehetetlen volt, hogy 
még egyszer végig ne fusson gondolatom azon a világrészeket meg
rengető katasztrófán, a mi ennek az óriásnak a születésnapján esett; 
a felhőkbe nyúló csúcsok, meredek törések és mély szakadékok 
kiáltóan szólottak arról, mintha csak tegnap történt volna az egész. 
((Ezekről a még le nem koptatott kőfalakról és gerinczekről — 
mondja Prohászka dr.* — kell leolvasnunk a harmadkorszakbeli 
forradalmak történetét. Ezek is tűzzel, de nem petróleummal, hanem 

* Föld és Ég. Harmadkorszak. 
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izzó bazalttal és trachittal dolgoztak; romba döntötték a régi világot, 
kifeszítették oldalait; óriás földdarabok szálltak le a mélységbe s a 
törés helyén kimeredtek a gránitfalak s össze-vissza hányták, hajlí
tották, föl-legörbítették a fölöttük elterülő rétegeket, áttörtek raj
tuk...)) — a mint a geologus-költö, Scheiíel szellemesen írja le köl
teményében : 

In unterirdischer Kammer 
Sprach grollend der alté Gránit: 
Da droben den wássrigen Jammer 
Den mach ich jetzt Uinger ni elit mit! 

Am End wird noch Fabel und Dichtung 
Was ein Berg, was hoch und tief, 
Zum Teufel die Flötzung und Schichtung, 
Hurrah! ich werd eruptív. 
Er sprach's und zum Beistand rief er 
Die tapfern Porphyre herbei, 
Die kristallinischen Schiefer 
Riss höhnisch er mitten entzwei. 
Das zischte und lohte und wallte, 
Als nahte das Ende der "We.lt; 
Selbst Grauwack, die züchtige Alté 
Hat vor Schreck auf den Kopf sich gestellt. 
Doch vorwárts trotz Schichten und Seen, 
Drang siegreich der feurige Held, 
Bis dass er von sonnigen Hőhen 
Zu Füssen sich schaute die Welt. 
Da sprach er mit Jodeln und Singen: 
Hurrah ! das wáre geglückt!. . . 

S a földalatti börtönéből győzelmesen előtört hős ott trónol ma 
is jégkoronájával fején a lábaihoz vetett rétegek fölött. A szétterí
tett rétegekben pedig, a melyeket porhanyóvá morzsolt a magas 
csúcsokról lerohanó vizek árja, a trópus őserdeje díszlik annak min
den szépségével; páfrányok és pálmák közt a Hangok vastag kötelei 
himbálódznak. Ebbe az őserdőbe vágta bele az útját a kis hegyi 
vasút, a mi Siliguri állomástól vág neki a Himalayának. Huszonöt 
év előtt építették; annakelőtte kocsin vagy lóháton kellett megtenni 
a nehéz utat a mostani vasútnak végső pontjáig és egy hétig tartott 
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Út a Himalaya erdőségeiben. 

az út; az alacsonyabban elterülő bozótos erdőségeken áthaladva, 
nem egyszer a tigris ordítása reszkettette meg az utast. Most hét 
óra -alatt kapaszkodik föl a kicsiny, de erős gép; az apró kocsikat 
húzva, először mezőkön robog keresztül, azután zakatolva vág 
neki a hegynek. Leírhatatlanul szép a sűrű növényfal, a méltó
ságosan nyugodt és százhangú zizegésének nyelvén mégis örökké 
beszédes őserdő, a mi két oldalról körülveszi a pályát; a hol meg
szakad a sűrűség, ott hegyi patakok rohannak le csattogva a sziklán. 
A pálya egyre meredekebb lesz; egy gép már nem birja a vonatot, 
egy másikat fognak mögéje, hogy az segítse tolni, az első gép ele
jén pedig két ember ül, a kik folytonosan finom homokot szórnak 
a mozdony útjára, hogy nagyobb legyen a súrlódás a kerekek és a 
vágány között és a gép jobban bírja a kapaszkodást. Egyre följebb 
jutva, ritkulni kezd az erdő; a pálmák elmaradoznak és helyüket a 
mérsékelt zóna fái kezdik elfoglalni. A tisztásokon keresztül nagy
szerű kilátás nyílik; mélyen alattunk terül el a termékeny síkság, a 
melyről feljöttünk, a másik oldalon pedig meredeken magaslik az 
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óriás, a melynek hátára föl akarunk jutni. Mély völgyekbe pillant
hat le a szem; az aljukon teaültetvények, a lejtőjükön pedig nagy
ritkán elszórva, a hegylakóknak egy-egy falva húzódik meg. Az egyik 
mellett megállunk, a gépünk egy sajátságos műveletre készül: egy 
erős kapaszkodóra kellene följutni, de a pályának nincsen annyi 
helye, hogy köröket írjon le és csigavonalban jusson föl a hegyre, 
tehát más módhoz kell folyamodni. Az egyik gép fölviszi egy dara
bon a vonatot, a másik meg tolja azt, azután szerepet cserélnek, a 
hátulsó gép kezd húzni és az első áll be tolatónak. így azután czikk-
czakk vonalban mászik föl a vonat a meredek falon; másképen nem 
tudott volna, mert nem volt helye megfordulni. Itt veszszük- észre, 
hogy nemcsak a növényzet változott meg, a hogy egyre följebb 
jutottunk, hanem az ember is: a magas hegység a választófal nem
csak a vizek és a növényzet, hanem két emberfajta között is. Oda
lenn a síkságlakó hindu, itt a hegyoldalakon pedig már a mongol 
fajta kezdődik. A szomszédos Bhután, Sikkim és Nepál szögletesarczú, 
sárga népe bocsájtkozik le a hegygerinczekről ide; még följebb 
menve pedig találkozunk az első tibetiekkel, a kik magas országuk-

Bennszülöttek nádhídja a Tista hegyifolyón. 
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p ^ ^ N T R O I B O AD ALTARE DEI. . . 
I S l w Odalépek az Úr oltárához. Fölmegyek az Isten templomának 
ÉÉÍJLMI lépcsőin. Föl olyan magasra, a hová nem hatolhat utánam a 
nagy, lapos síkság fülledt levegője, a meleg mocsarak fehér ködpárája, 
az összezsúfolt, éhes emberek nyomorúságának képe. Idelenn a tropikus 
vidék buja növényzete, a nagy zöld síkság, a sok ágra szakadozott 
folyók között kövéren termő föld; de a mocsár poshadt vizéből 
gyilkos miazma száll föl, a sűrűségben ragadozó vad és mérges kígyó 
lappang és a gyönyörű pálmák alatt sovány, éhes, félig mezítelen 
fekete emberek piszkos kunyhói beszélnek földhözragadt nyomorú
ságról. 

Egy nagy bajuk van, a min nem lehet segíteni: sokan van
nak... Odafönn pedig, a szemmel meg nem mérhető magasságban, 
a felhőkön túlemelkedő öröktiszta jégcsúcsok, a melyeket emberi láb 
nem tapodott és nem fog tapodni soha; a világon és annak lármá
ján, az emberek apró és mégis gyilkos küzdelmein felülemelkedő 
érintetlen szentnek, az Abszolútnak, az Istennek képe! 

Indiának óriási gránitbástyája alatt állva, lehetetlen volt, hogy 
még egyszer végig ne fusson gondolatom azon a világrészeket meg
rengető katasztrófán, a mi ennek az óriásnak a születésnapján esett; 
a felhőkbe nyúló csúcsok, meredek törések és mély szakadékok 
kiáltóan szólottak arról, mintha csak tegnap történt volna az egész. 
((Ezekről a még le nem koptatott kőfalakról és gerinczekről — 
mondja Prohászka dr.* — kell leolvasnunk a harmadkorszakbeli 
forradalmak történetét. Ezek is tűzzel, de nem petróleummal, hanem 

* Föld és Ég. Harmadkorszak. 
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itteni jókat: töpörödött, apró zöld narancsokat, meg rágni való betelt, 
a mitől illatos lesz az embernek a lehellete, de ha sokáig teszi, fekete 
lesz a foga. A vonat sokáig állt és a míg én — si fueris Romae, 
Romano vivito more — életemben az első bételcsomót rágtam, a 
két osztrák nagy diadallal jött vissza egy közeli boltból, a hová 
dohányt mentek venni. 
Hazafias önérzettől da
gadva, mutogattak egy 
skatulya gyufát, a melyen 
a kellemetlenül ismerős 
kétfejű állat mellett ott 
díszelgett a fölírás: Made 

in Austria. ((Készült 
Ausztriában.)) Büszke volt 
a Praterstrasse két gyer-
meke,hogy ime,az osztrák 
ipar eljutott hódító útjá
ban a Himalaya csúcsai 
alá is. A valóság az, hogy 
tényleg Ausztria igen sok 
gyufát vitt ki Indiába és 
visz ki részben még ma 
is, hanem egyre jobban 
szorítja vissza — nem a 
tulipán, hanem a silá
nyabb fajta, de szinte 
botrányosan olcsó japán 
gyufa. A mi hajónk is Bhutan-i kuli. 
ötszázezer dobozzal hozott az utóbbiból Az állomásról mély völ
gyekbe lehetett belátni, a melyek fölött lomhán úszott a hegycsúcsok
ról leszakadozott felhőgomolyag; a hegyi utakon kiránduló lady-k 
poroszkáltak apró lovaikon, a házak előtt pedig magas póznákon 
tibeti formájú zászlókat lengetett a szél. A házak közelében egy
néhány szelid láma legelészett. 

Még vagy két órai út volt innen a végső állomás. Most már 
folytonosan egy égbemeredő fehér fal alatt jártunk; a Himalaya 
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gerincze volt az, az örök hó vonala odafönn az irtózatos magasság
ban, a mi nem való emberi tüdőnek. Az érintetlen jeges csúcsok majd 
elburkolództak az úszó felhőkben, majd megint vakítóan rag3'ogtak 
a napban. Alattuk pedig egy mély völgy nyilt ki, ebbe ment le most 
már gyors futással a vonat; a völgynek lejtőjén és alján a vasút vég
állomása, utunknak czélja: Darjeeling. 

Tehát itt voltunk, azon a helyen, a melyet a tibeti nyelv a 
«Láma kormánypálczájának, a gyémántos mennykő országá»-nak 
nevez. Megkezdődött ismét a menedzserünk dolga. 

— Dear Sir, a programm? — kérdeztük. 
— A régi — felelt ő. — Az időt fölhasználni, mindent meg

látni és a rúpiákat lehetőleg megmenteni. 
Meg kell hagyni, meg is felelt a hivatalának. Kurta amerikai 

stílusban hamarosan végig tárgyalt egynehány fogadó kiküldöttjével, 
kiválasztotta a legalkalmasabbat és néhány perez múlva a hegyolda
lon kapaszkodtunk a podgyásztvivő bennszülött szolgák nyomában. 
A nyáron át tökéletesen tele van Darjeeling (Dardsiling), mert a 
városokban lakó angol családok jó része ide menekül a fullasztó 
nyári hőség elől, de most — október közepén túl voltunk — már 
valamivel megcsappant a hőség odalenn is és a nyaralóhely kezdett 
kiürülni. A szép idő azonban még egyre tartott és ez szerencsénk volt, 
mert az esős időszakban hetekig várakozhatik itt az utas és végre is 
elmegy, a nélkül, hogy a hegyek királyának felhőtakarta arczárói egy 
perezre is lehullt volna számára a fátyol. 

Lakásunk ablaka a világ legszebb panorámájára, az óriási hegy
ség havas gerinczére nézett; hatvan kilométernyire ragyogott előt
tünk a fehér csúcsok fényes serege, közöttük a fejedelem, a 8588 
méter magas Kanchinjinga (Kinchenjinga). Ennél csak egy trónol 
még magasabban, maga a király, a 8840 méter magas Gaurisankar, 
az angol nevén Mount-Ev erest, de azt innen még nem lehet látni. 

Másnap reggelre készültünk föl az u. n. Tigrisdombra, a mi 
vagy két órai lovaglásra van Darjeelingtől és a honnan szép időben 
gyönyörűen lehet látni a hegyóriást a kelő nap sugarainál. Hanem 
odáig még egy utunk volt. Egy olyan út, a mit minden magyar 
ember megtesz, a ki valaha erre a távoli helyre elkerül. Ha a két 
osztrák gyufát talált Kurseongban és azon lelkesedett, nekünk magya-



VÍW.'J $1 .: -:U-̂ «.-5-v'V 

o r - . -. •'• - . • 

y? :&?£%•• "'".*. 



474 A VILÁG TETEJÉN. 

roknak egy sokkal drágább birtokunk van a Himalayanak ebben a 
messzi völgyében. Egy egyszerű sír az, de magyar embert takar: egy 
szegény professzort, a ki ideális lelkesedéstől vezetve, nemzetének 
eredetét kutatva, jutott el ide és tudományával itt a messze idegen
ben szerzett dicsőséget nemzetének. Körösi Csorna Sándor porai nyu-
gosznak itt a darjeelingi temetőben; fehér kőemlék emelkedik fölöt
tük és a Himalaya hallgató óriási állnak körülöttük őrt. A sokat 
küzdött tudós történetét az emlék márványtáblája mondja el. 

H. J. 
Alexander Csorna de Körös 

Á Native of Hungary 

Who to follow out Philological researches resorted to the East 
And after Years passed under privations 
Such as have been seldom endured 
And patient labour in the cause of Science 
Compiled a Dictionnary and Grammar 
Of the Thebetan Language 
His last and reál monument. 

* 
•On his road to H'Lassa 
To resume his labours 
He died at this Place 
On the n t h April 1842 
Aged 44 Years. 

* 
His fellow labourers 
The Asiatic Society of Bengal 
Inscribe this tablet to his Memory. 

Requiescat in Pace 

Magyarul: 
Itt nyugszik 

Körösi Csorna Sándor 
Magyarország szülöttje 

A ki nyelvészeti kutatások érdekében kijött a Keletre 
És-éveket töltvén nélkülözések között 
Minőkhöz hasonlókat ritkán állott ki valaki, 
És a tudomány érdekében való kitartó munkálkodásban, 



A VILÁG TETEJÉN. 475 

Összeállította a tibeti nyelvnek szótárát és nyelvtanát 
Életének utolsó és maradandó emlékét. 

* 
Útban Lhassa felé 
Hogy újra kezdje munkálkodását, 
Meghalt ezen a helyen 
1842 április 11-én 
44 éves korában 

* 
Munkatársai, az ázsiai Bengál-Társaság 
Ezen táblát szentelik emlékének 

* 
Nyugodjék békével. 

Tekintetem végigfutott az óriási bástyán, a mely meredeken 
szakad le erre délnek és szinte áthághatatlanul rejti el, a mi mögötte 
van, a titokzatos országot, Tibetet. Ezeket a gránitbástyákat nézte a 
magyar tudós is, mikor át akart rajtuk jutni, egyenesen annak a 
titokzatos országnak a fővárosába, hogy az összehasonlító nyelvtudo
mány útján vessen világot nemzetének eredetére.-Eddigi útjai is csupa 
fáradság voltak; ((nélkülözések, minőkhöz hasonlókat ritkán állott 

Körösi Csorna Sándor sírja. 



476 A VILÁG TETEJÉN. 

ki valaki)) — egész hősköltemény van elmondva ebben az egy sor
ban ! De ő nem riadt vissza még nagyobbaktól sem s ha korán törte 
is le a halál, nem élt hiába; előhaladást szerzett a tudománynak és 
tiszteletet nemzetének. A tibeti nyelvről és a tibeti szentkönyvekről 
írt munkái Calcuttában, az angol kormány költségén jelentek meg és 
angol tudós társaság az, a mely a síremléket állította és ma is jó-
karban tartja az idegenben elhalt magyar tudós sírját. Dicsőség 
emlékének! 

Különben az osztrákok is megtalálhatták a darjeelingi temető
ben egy honfitársuknak a sírját. Egy fiatal Lloyd-orvosé az, a ki 
hasonló körülmények közt tette meg ezt az utat, mint mi; a míg a 
hajója lenn állt Calcuttában, följött a Himalayaba, de egy lovaskirán
duláson szerencsétlenül járt. Leesett a lóról és nyakát szegte. A szo
morú eset két éve történt és most fehér márvány síremléke áll a 
darjeelingi temetőben. 

*** 
Másnap korán hajnalban lódobogás és emberi hangok zaja vert 

föl az álmunkból. A bennszülött vezetők érkeztek meg a lovakkal, a 
melyek még az éjszakában föl fognak vinni a Tigrisdombra, hogy 
onnan láthassuk a napfölkeltét a Mount Everest fölött. Még sötétség 
volt és az utolsó negyedében levő halavány holdsarló csak gyönge 
világosságot vetett a hegyi utakra. Átmentünk az alsó városon, el az 
angol katonaság lakásai előtt, azután a szabadba értünk. Hegyen föl, 
völgybe le, azután megint fölfelé poroszkáltak az erős kis hegyi 
lovak; mi takarókba burkolódzva ültünk rajtuk, a vezetők gyalog
szerrel mögöttünk. Azután derengeni kezdett; a csipős, hideg reggel 
első világossága egy hosszú, mély szakadékot világított meg az alacsony 
korláton túl, annak a szélén haladtunk soká. Egy félrelépés és ötszáz 
métert bukfenczezik lefelé ember és ló. Hanem a lovacskák szokva 
voltak az e fajta úthoz; hibátlan ösztönnel tettek minden lépést. 
A tető közelében mégis majdnem hogy baj történt; egy helyen rács
ajtó volt és Izsói úr lova megakadt a félig nyílt ajtóban s az akadálytól 
megriadva, a kerítésnek kezdett hátrálni, ki is döntötte annak egy osz
lopát Ha még tovább hátrál, keresztülbukik a kerítésen, le a mély
ségbe. Szerencsére ekkorra megnyugodott és megállt. A völgyben egy 
kis falun mentünk át; ekkor kelt föl a népe. A dombok tetején meg 
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a kis buddhista pagoda körül magas póznákon fehér zászlók leng
tek; imádságos formulák vannak rájuk írva és arra jók, hogy a szél 
lengetése vigye föl az imádságot az égbe. Megint kapaszkodva végre 
közel értünk a dombtetőhöz, de a hegygerincz mögül egyre erősödő 
vörös fényből észre lehetett venni, hogy a nap is közel van már 
ahhoz, hogy kibukkanjon a hegycsúcsok mögül és azért az útnak 
utolsó darabját vágtatva tették meg a lovak, a vezetők futva, kiáltozva 

l\ . u .i-o-w.U. •;. ; .. i -., .,-•••' 

Buddhista papok egy pagoda előtt. 

utánuk. Fújva, átizzadva állottak meg az állatok a tető alatt, mi egy 
perez alatt odafönn voltunk és ebben a perezben tárult szemeim elé 
a leggyönyörűbb látvány, a mit valaha láttam. 

A Mount Everest jégcsúcsa a nap legelső sugaraiban! 
Nem kisértem meg leírni ezt a látványt; elkontárkodnám. Csak 

annyit teszek hozzá, hogy most, mikor láttam ezt az égbenyúló bás
tyát, ezt a szeplőtelen, ember nem taposta havas lánczot a kelő nap 
sugarainál a maga teljes nagyszerűségében kibontakozni a tiszta, 
átlátszó égen és a messze távolban ott ragyogott fölötte a Gaurisan-
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kar csúcsa, mint egy óriási gyémánt: most ki tudtam mondani azt 
a jelzőt, a melyet sem a Niagara, sem a canonok vad szakadékai nem 
bírtak kiváltani belőlem : fenséges! 

Fenséges, mert magas, tiszta, érintetlen, elérhetetlen, tündöklő, 

A Mount Everest. 

szuverén úr: a felséges Istennek képe, a mely megragadja a lelket, 
fölemeli azt nem sejtett magasságokba és imádságot vált ki abból. 

Ha ilyen az Istennek a képe, milyen lehet maga az Isten? 
Csak több lehet: maga a Felség. 
A földet, a földit pedig jelképezte a felhő, a mely mélyen alat

tunk ott gomolygott a völgyben és a terjengő pára, a melynek szürke 
fátyola ott lebegett az óriási hegység lába, a beláthatatlan Ganges-
melléki síkság fölött. Mi és az időközben hozzánk fölérkezett néhány 
angol szótlan - bámulatban, imádságos csendben álltunk a felhők 
fölött, a fenséges képpel szemben és megértettük, hogy ez a lélek 
útja: a felhők fölé! Excelsior! 

Egy helyen sülyed le a hegyláncz, ott van egy hágó vagy öt
ezer méter magasban. Azon túl van a Dalai Láma országa és arra
felé lehet átmenni bele. Arra ment át tavaly Younghusband ezredes 
az ő seregével kereskedelmi egyezséget erőszakolni ki a tibetiektől 
és akkor szűnt meg Lhassa hozzáférhetetlen város lenni az európaiak 
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előtt; most már fotográfiáit lehet látni Calcuttában. Hanem a sereg 
rettentő sokat szenvedett az úttalan úton; szenvedett fagytól, fárad
ságtól és az u. n. hegyi betegségtől; a ritka levegőben némelyeknél 
megrepedtek a finom véredények és orrukon, szájukon ömlött a vér, 
mások megint megvakultak a vakítóan csillogó hómezők között 

Az okos angolok azonban azt is tudják, hogy a hol, ember
fölötti fáradságokkal bár. de át tudtak menni, ott alkalomadtán ő 
hozzájuk is átjöhet más, a kinek a látogatását nem szívesen vennék. 
Ez a valaki nem a jámbor tibeti, a kitől nincs mit tartamok, hanem 
az orosz, a ki hol jobban, hol kevésbbé, de nem átall India felé is 
kacsintgatni. A baja az, hogy igen kevés hely van, a hol egyáltalában 
lehetséges az Indiába szárazföldön való behatolás; ezen kevesek egyike 
ez a dardsilingi út. Őrzik is az angolok, mint a szemüket, a szoro-

Társaságunk a Himalayaban. 

sok meg vannak erősítve és a városban sok a piroskabátos angol 
katona. Legnagyobb védelem maga a hely; aránylag kis erő föltar
tóztathat itt egy egész sereget. 

Visszajövet az osztrákok lefotografáltak, de épen e miatt ők 
maguk kiszorultak a képről. Útközben megkérdeztem az egyik ame-
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rikait, a ki négy esztendeig állott az Egyesült-Államok szolgálatában 
a Fülöp szigeteken: 

— És voltaképen mi az önök szándéka azokkal a szigetekkel? 
— Azt mi magunk szeretnők legjobban tudni — felelte ő. — 

Úgy jutottunk hozzájuk, mint a hogyan Pilátus belekerült a Credoba. 
Egy kis jóakarattal talán azt is lehetne mondani, a mit az egyszeri 
matróz kiabált a kapitányának: ((Kapitány úr, indiánt fogtam, de nem 
ereszt el!» Alkotmányunk szerint nem tarthatunk gyarmatokat: az 
Egyesült-Államok szabad népe nem igázhat le más nemzeteket. Ahhoz 
túlságosan messze vannak, hogy államaink szövetségébe bevehessük, 
meg nem is oda valók. Most a legtöb
ben úgy gondolkoznak, hogy az Unió 
megneveli azoknak a szigeteknek a né
pét, a míg elég érett lesz ahhoz, hogy 
önmagát kormányozza, akkor azután 
csináljanak köztársaságot, mint Cuba. 
Mások megint azt tartják, hogy legjobb 
volna az egészet átengedni Japánnak a 
mely nagyon szivesen átvenné a sziget
csoportot. 

— Meg vagyok győződve — mon
dottam én — hogy a barnabőrű ember, 
a maláj még nagyon sokáig vagy soha 
sem fog járni a maga lábán. Gyámfia 
lesz a két hódító fajnak, vagy a fehérnek, vagy a sárgának. 

Darjeelingben még egy tibeti embertől megvettem egy imádsá
gos malmot, olyant, a minővel az ottani lámák pergetik le ugyanazt 
az örökké ismétlődő imádságot. Az imádságokat tartalmazó írás egy 
hengerben van és ezt forgatják a nyelénél fogva, miközben folyto
nosan ismétlik Buddha dicséretét: Omni manipadmelun! «Oh isten, 
a gyöngy, ki a lótuszvirágból keltél ki!» Az ember, a kitől vettem, 
csak egy-két szót tudott angolul és így nem kaphattam tőle hasz
nálati utasítást, hogy hogyan kell kezelni a jeles masinát, hanem azt 
látom, hogy használt jószág és már sok ezerszer elmondhatták mel
lette a lótuszvirágból kikelt gyöngy dicséretét. 

A hegyen lefelé már gyorsan vágtatott a kis vonat; olajjal 

«Omni mani padme lun !» 
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fűtötték, a mi füstöt alig ád, hanem lánggal égve tör ki a mozdony-
kürtőjén és messzire megvilágítja a vonat útját. Kísérteties látvány 
volt a sötét estében az őserdőben kanyarogva rohanó vonat, a vörö
sen lobogó lángcsóva messzire riaszthatta a dzsungel lakóit. Észnél-
kül rohant el előle a dzsungel rablója is, a tigris, a mi még bőven 
van erre a hegyalja felé; a csikós bestia csak éhesen vagy megtá-

ÍL.UUÍ, .. niüiiü bzcnt városa. 

madva bátor, de ha csak teheti, riadtan menekül minden idegenszerű 
zajtól. És ez jól is volt így, mert a kis kocsik nyitottak és olyan 
alacsonyak, hogyha a nagy macskának eszébe jutott volna a sötét
ségből megkoezkáztatni' egy ugrást, azt hiszem, mi jártunk volna 
rosszul, nem ő. Végre a kis vasút végső állomásán, Siliguriban vol
tunk; itt szétvált a társaság. A többiek, köztük mindezideig úti
társam, Izsóf úr — kinek Japán óta örvendetesen megnőtt a szakálla — 
elmentek a hinduk szent városa, Benares felé, én pedig Ceylont 
akarván látni, vissza Calcuttába. 

Sebük dr. : Öt világrészen keresztül. 3 I 
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iJNNEN kezdve már rövid a krónika. Calcuttában még annyi emlí-
j tésreméltó történt, hogy a szállodában néhány napig egy derék 
Ki keresztény hindu kereskedő mellett laktam és olyan jól össze

ismerkedtünk, hogy meghívott magához az ország belsejébe, Cawn-
poreba. Azzal bizta
tott, hogy ott meg
lehet tigrisvadásza
tot látni, sőt ha úgy 
tetszik, részt is ve
hetek benne. Ő részt 
vett már nem egy
ben. Váltig bizta
tott, hogy elővigyá
zattal élve, nincsen 
veszedelem; a kez
dőt fölültetik egy 
fára és hajtók állják 
körül a dzsungelt, 
azok terelik az álla
tot a vadászok felé. 
Éktelen lármát csap
nak síppal, kereplő-
vel és mindenféle 
hangos szerszám
mal s a tigris, a 
mely megriad min
den szokatlan zaj-

A «Kegyelet kútja» Cawnporeban. 
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tói, arrafelé megy ki, a merre csönd van, ott pedig a vadászok 
várják. Egy esetet mondott, a hol baj történt; egy angol postamester 
alacsonyan ült a fán s a megsebzett vadállat óriás ugrással elérte 
a sarkát és beleharapott. 
Nem sikerült lerántania a 
vadászt, erőtlenül vissza
hullt és nemsokára ki is 
múlt a fa alatt. A szeren
csétlen vadász azonban 
vérmérgezést kapott a tig
ris harapásától és néhány 
nap múlva belehalt. 

— Ebből az a tanul
ság — mondta — hogy 
jó magasra kell ülni, arról 
pedig majd gondoskodunk. 

Mindennek daczára 
én szépen megköszöntem 
a szives meghivást és azt 
mondtam : «Majd más
kor !» A jó ismeretségünk 
azonban megmaradt to
vábbra is, most is leve
lezésben állunk és nem
régiben küldött egynehány 
szép fényképet a lakó
helyéről, köztük annak az Geylon Pálmás P e r 
emieknek a képét, a mely Cawnporeban az u. n. ((Kegyelet kútja» 
fölött áll. Az 1857-iki sepoy lázadásban- ide hányták be a föllázadt 
bennszülöttek a lemészárolt angol.nők és gyermekek holttesteit és 
e fölé állíttatta később Viktória királynő ezt a gyászoló angyalt, 
Marochetti szobrász művét. 

A legközelebbi megállóhelyünk Colombo volt Ceylon szigetén, a 
hol vesztegzár alatt volt a hajónk, ragályos betegség gyanúja alatt 
lévén minden hajó, a mely ebben az időben Indiából jött. Cal
cuttában ugyan ekkor nem igen volt baj, mert Bombay vidékén pusz-

3 1 * 



4«4 HAZAFELE. 

tított a pestis, de azért elővigyázatosak voltak minden, Indiából jövő 
hajóval szemben. Az angol hatóság képviselője, a bennszülött 
orvos pápaszeme mögül komoly hivatalossággal vizsgálódott a" 
hajón, a hajólépcsőhöz pedig őrt állítottak, hogy engedély nélkül 
senki el ne hagyhassa a hajót. Némi várakozás után a kapitány, a 
helyettese és én megkaptuk az engedélyt és csónakba szállhattunk, 
addig pedig azzal telt az idő, hogy gyönyörködtünk a híres colomból 
hullámtörésben és a singaléz fiúk merész buvármutatványaiban. Ezek 
abban produkálják magukat, hogy egy deszkadarabon a hajó köze
lébe eveznek és hangos énekszóval egy kis tiz czentes ezüstpénzt 
iparkodnak a födélzetén állóktól kiváltani. Mikor azután a levegő
ben repül a kis pénzdarab, hiúzszemekkel nézik, hogy hol esik a 
vizbe és a másik pillanatban utánabukva ők is eltűnnek a vízben. 
Bugyborékoló forrongás jelzi a helyet, a hol járnak és egy perez 
múlva már megint előbukkan a fényes, simabőrű testük; a ragyogó 
fehér fogai között egyikük ott szorítja a bedobott pénzt. Úgy úsznak, 
mint a czápák, nyitott szemmel a víz alatt és változatlanul sikerül 
a művelet mindig, föltéve persze, hogy bele nem avatkozik az egyet
len veszedelmes versenytárs, az igazi czápa. 

Munkában álló elefánt. 
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A város körül elefántokat lehet látni, a mint munkába mennek 
vagy onnan jönnek; a jámbor nagyállat hűségesen végzi, a mire be 
van tanítva. Nagy csomó deszkát vagy hosszú gerendát kap meg az 
ormányával és szor
galmasan hordja az 
egyik helyről a má
sikra. Máskor meg 
kosarat raknak rá 
és abba telepedik 
bele egy csomó em
ber; az óriáserejű és 
mégis könnyen kor
mányozható, türel
mes nagy állat szé
pen elbaktat ezzel a 
terhével is. Colombóban nem sokáig álltunk; másnap már mögöttünk 
voltak Ceylon pálmás partjai és a sziget legmagasabb hegye, az Adám-
csúcs, hogy a partok mellett lassan haladjunk fölfelé az Indiai 
Oczeánnak verőfényben csillogó, tükörsima vizén. Az esztendő felé
ben gyakran házmagas hullámokká szántja ezt a vizet az olykor 
orkánszerű monszun, de most az esztendőnek a csendes felében vol
tunk és ilyenkor nem lehet békésebb vizet kivánni, mint ez az 
Oczeán. Az egyik napon az indiai portugál birtok, Goa mellett halad
tunk el és a kitűnő hajótávcsövön keresztül jól lehetett látni a várost 
és a templomot, a melyben az Indiák és Japán apostolának, Xavéri 
szent Ferencznek sokat fáradott teste nyugszik. 

Bombay-ben és környékén javában pusztított a pestis, hanem ez 
nem rontotta a város lakosságának ünnepre készülődő kedvét. A walesi 
herczeget várták ide négy nap múlva; a leendő angol király és az 
Indiák leendő császárja — Dei grfltia Brittorum omniutn Rex, Fidei 
defensor, Indiarum Imperátor, a hogyan a pénzek körirata mondja — 
most jött el megnézni birodalmát, melyen egykor uralkodni fog. Az 
utak mentén tribünöket ácsoltak, a tengerparti sátortáborban már 
napok óta ott voltak a díszszemlére bevonult daliás sikh zászló
aljak és az esti kocsikorzón pompás fogataikon és elegáns automo
bilokban fényes maharadzsák száguldoztak végig, a kik messziről, 

Kirándulás Ceylonban. 
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az ország belsejéből gyülekeztek ide, hogy hódoljanak fejedelmi 
uruknak. November eleje volt; odahaza, a hideg Európában már az 
öszvégi fagyos szél söpörte le a kopasz fákról az utolsó leveleket, itt 
pedig teljes díszében állott a természet. Esténként tarka-barka tömeg 
nyüzsgött a gyönyörű kikötőváros széles utczáin; fehérturbános 
hinduk, rikító ruhákba öltözött bennszülött asszonyok nagy karikák
kal az orrukban és fülükben, vászonsisakos angolok és hegyessüvegű 
pars%i-k hullámzottak föl-alá a hosszú emberáradatban, míg a közé
pen szakadatlanul robogtak a kocsik. A hátsó bakon mint egy fehér 

Párszi iskola. 

szoborpár álltak a bő fehérruhás hindu szolgák. Egyszer vált az em
bertömeg ketté: egy mellékutczából hangos kiáltozás hallatszott gyors 
időközökben egyre közelebb;' azután kibukkant a siető menet. Magas, 
nyurga legények voltak a közelgők, a kik sietve, szinte futva hoztak 
vállukon egy saraglyát; előttük sietett egy-két más, azok kiáltottak 
időnként hangos, figyelmeztető szóval. A hol a tömegbe értek, az 
szétvált előttük és átengedte őket, mert a ki helyet kért, az nagy úr 
volt, még a walesi fenségnél is nagyobb: Ő felsége a Halál. A bor
zalmas mirigyhalál, a pestis, a mely hirtelen, váratlanul rohanja meg 
áldozatát; egy-két nap, de néha egynéhány óra alatt leveszi lábáról 
és a melytől mindenki igyekszik minél távolabb maradni. A ki a 
saraglyán feküdt, azt most ragadta el a járvány, rögtön vitték is ki a 
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tengerpartra, hogy megégessék. Ha tömegesen halnak az emberek, 
mint éhínség vagy ragály idején, akkor többet is raknak egyszerre a 
máglyára és ilyenkor annál borzalmasabb annak képe. Az a bajuk 
ezeknek az embereknek, hogy olyan sokan vannak; szép faj és kevés 
igényű, de a nagy számuk, a szegénység és zsúfoltság folytán majd
nem minden évben az országnak hol egyik, hol másik vidékén üt 
ki közöttük valami betegség vagy inség. Akkor azután hullnak, mint 
a legyek. Az angol segít rajtuk, a mennyire lehet; a pestis ellen be-

Beoltás a pestis ellen Bombayban. 

oltja őket, éhség idején pedig élelmet oszt ki közöttük, de azért az 
áldozatok száma így is tekintélyes. A tengerparton föllobbant az új 
máglya, a hullámzó tömeg pedig a másik perczben már megint 
összecsapott és többé nem törődött vele. 

De van egy népfaj, a mely sem el nem égeti, sem el nem temeti 
halottjait. A parszi-k ezek, az ősperzsák maradványai, a kik Perzsiá
ból jöttek át ide és még megtartották a régi médek és perzsák val
lását, Zoroaszter tanát. Valami 40.000-en vannak, szorgalmas, jómódú 
kereskedők és a Zend-Aveszta a szent könyvük. A perzsa hegységek 
közt lakó gébereken kívül ez az embercsoport az, a mely. ezt a régi, 
úgyszólván már kihalt vallást tartja és a tűz jelképe alatt tiszteli az 
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Istent. Úgy tartják, hogy a teremtett világ két lénynek a műve; a mi 
jó van a világban, az Ormuzdtól való, a rossz pedig Ahrimántól. 
Ormuzd műveit tiszteletben kell tartani és ezek közé tartoznak a föld, 
víz, tűz és a levegő. Hogy ezeket meg ne szentségtelenítsék, arra gon
dosan vigyáznak; de mit csináljanak a halott emberrel? Akár földbe 
ásnák, akár elégetnék, vízbe dobnák vagy a levegőre tennék ki elpusz
tulni, «tiszta» elemet fertőztetnének meg vele. így jutottak el ahhoz 
a különös temetkezési módhoz, a melyet itt Bombayban a temető
jükben lehet látni, de csak messziről. A városon kívül egy szép kert 

Éhinség idején. 

van és abban egynéhány körformájú építmény. Ha közel megy hoz
zájuk az ember, egy sereg nagy madarat lát, a melyek ott gubbasz
tanak az épület külső falán. 

Ezek az épületek, a melyekbe a halottvivőkön kívül senki ember
fia be nem juthat, a parszi-k temetői, a temetésrendezők pedig a 
nagy madarak, a falon tollászkodó keselyűk. Ha egyik tiszta elem 
sem arra való, hogy a holttesttel beszennyezzék azt, akkor hát azokon 
kívül kell számára helyet keresniök. A parszi-k úgy oldják meg a 
nehéz kérdést, hogy idetemetik a testet, a madarak gyomrába, ott 
nem szennyez be semmit A mint egy holttestet elhelyeznek a torony 
belsejében a halottvivők, azonnal reászállnak a keselyűk és néhány 
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Személyszállító gőzös a szuezi csatornában. 

óra múlva nincsen a testből semmi, csak a csontok; azokat le-
söprik, azután lekerülnek a földalatti csatornákba és ott elbánik 
velük az idő. 

A jóllakott keselyűk pedig tovább tollászkodnak a ((Csöndesség 
tornyá»-nak falán... 

Ebből a csodálatos világból vitt tovább a hajónk, egyre nyugatra, 
Európa felé. Egy hét telt el a nyugalmas tengeren, a míg megint 
földet láttunk. Aden sziklafoltja volt az a föld, Arábia déli sarkán, a 
Vörös-tenger bejárata mellett. Elátkozott kopár hely, semmi sem 
terem rajta; kietlen, rozsdaszinű sziklacsúcsok körvonalai rajzolód
nak ki beretvaélesen a felhőtelen égen. A sziklákon nincsen egy 
talpalatnyi termőföld és vállukon nem ül felhő, úgyszólván soha. 
Ekkor hat hónapja múlt, hogy utoljára esett az eső, az után évek 
telhetnek el, míg ismét esik. Annak a vizét milliós költséggel épí
tett óriási cziszternákba fogják föl, de ekkorra már a legutolsó eső 
vizéből sem volt semmi; a perzselő nap égette a nagy víztartók 
kiszáradt fenekét. Sivó pusztaság vesz mindent körül, itt igazán kín 
lehet az élet. Egy esztendeig hagyják itt a helyőrséget, azután föl
váltják. És mégis fontos hely: Perim szigetével együtt a Vörös
tenger bejáratát őrzi; a kié ez a szikla, meg a sziget, azé a Vörös
tenger és az út India felé. Kié volna másé, mint az angoloké? Egy 
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karavánút vezet ide az ország belsejéből, azon szállítják a tevék nagy 
zsákokban a datolyát és kávét; terhüket lerakva, ott kérődznek a 
jámbor állatok nagy, hallgató csoportokban a vásártéren. Tevéken 
járnak az angol katonák is; a cziszternákhoz való úton, a hatalmas 
erődök között találkoztam egynéhánynyal, kettenként ülték meg a 
különös paripát. Az átellenes szomáli partokról pedig átjárnak az 
ottani négerek és az Afrikával való közlekedés folytán itt Adenben 
olcsón lehet struczcztollat kapni; késő estéig folyt a hajón a strucz-
tollvásár. 

A Vörös-tengerről nincs mit írni; arról az útinapló csak annyit 
jegyzett föl, hogy pogány meleg van rajta; két oldalról tódul 
a sivatag átizzott, pörkölő, levegője a hajó felé és nincsen hová 
szökni előle; ha számum rohan végig a homokpusztán, még a ten
ger közepén járó hajót is telehordja finom, vöröses homokkal. így 
november közepén még csak tűrhető a hőség, hanem nyáron bor
zasztó lehet. Éjszakánként így is valamennyien a födélzetén ütöttünk 
tanyát. Bombay óta egy angol ezredes volt közöttünk, most tért haza 
a nyugalomba negyvennégy évi indiai szolgálat után; esténként 
kedélyes, szinte családi kör ült össze a hajószalonban vagy a dohány
zóban és miután végighallgattuk a hajódoktornak néhány cseh val-
czerét, az öreg <ccoloneb> mesélt a háborúiról és vadászkalandjairól. 

A Vörös-tenger utolsóelőtti napján az alkonyati pírban égő 

A sóstavak egyik világítótornya mellett elhaladó hadihajó. 



Sinai hegy alatt ment el a hajó, a honnan Mózes hirdette ki egy
kor az isteni törvényt népének. Másnapra a szuezi csatornába futott 
be a «Persia» s a megállásokkal együtt — a mikor szembejövő hajó

nak kellett kitérni — 
egy nap és egy éjjel 
ment át Lesseps Ferdi
nánd alkotó eszének 
ezen a remekművén. 
Két oldalról kiégett 
pusztaság,sárgahomok-
halmok vettek körül; 
ahol a sós tavak esnek 
a csatorna útjába, ott 
kissé szabadabban mo
zoghatott a hajó. Magá
ban a csatornában las
san óvatosan kell ha
ladnia, hogy a hullám
veréssel ne rontsa a 
csatorna partjait. Reg
gelre megint afrikai 
földön voltunk, Port 
Saidban; ennek a ten

gerbe kinyúló fokán, a hullámgáton áll a lángeszű, franczia mérnök
nek a szobra, a ki kettészakította két világrész között az összekötő 
földet, hogy a világforgalom útjának az árkát ássa ki a helyén. 
Mikor ezt a tengerbe kinyúló gátat is megkerülte a hajónk, neki 
vágott a Földközi tengernek, hogy a görög szigetek mellett elhaladva, 
öt napi út után, azon a szürke novembervégi reggelen megint ott 
álljak, a honnan kiindultam, a magyar kikötőben, Fiúméban. A mi 
közbeesett, az öt és fél hónap volt időben és folyton Nyugatnak 
tartva, 53.000 kilométer a térben: a földgömbünk éjszaki fele. Isten
nek hála, nem ért semmi baj, még csak tengeri betegség sem; nem 
is veszett el semmim egyetlenegyet kivéve, azt a napot, augusztus 13-ik 
napját, a mi a tengerbe esett ott a Csendes oczeán közepén. 

Lesseps Ferdinánd szobra a szuezi csatorna bejáratánál. 
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GY FORDULT, hogy ezt az utolsó szót nem hazai földön írom 
le. A hosszú út után egy hosszú tél következett és az a 
munka ideje volt; a hazatért utas negyednap tollat fogott 

kezébe és a téli estéken és éjszakákon gyorsan futott a toll a fehér 
íveken. Azután kinyílt a tavasz — a természetnek és a nemzetnek 
ezidei kettős tavasza — és a magyar ifjúság elindult szokott húsvéti 
útjára, hogy magába szívja azt, a mit az Örökváros a tanulnivágyó 
fiatal léleknek nyújt és hogy hódolatának adóját letegye az apostol
fejedelmek sírjánál. Itt vagyok megint velük ezek között az ihletet 
lehelő, beszédes, szent falak között; itt a szomszédban, a kereszténység 
első templomának ormán egész nap zúgtak a föltámadást hirdető 
harangok és csak most halt el az esti csöndben a fiúk utolsó éneke, 
az (dsten áldd meg a magyart)). Ekkorra értem én is az utolsó szó
hoz ; azt még leírom, azután leteszem a tollat. Az a végső szó pedig 
az, a mi a legelső volt: legyen ez a könyv, a mennyire erőmtől 
tellett, lelki hasznára a nemzet reménységének, a magyar keresztény 
ifjúságnak. Magamnak egy nagyszerűen tágult perspektívát, egészen 
új világismeretet szerzett ez az út; kívánnám, hogy fiatal olvasóm 
legalább egy részét szerezze meg ennek a kincsnek a könyvből. 
Tanulja meg belőle, hogy a nemzetek nagy versenyében hogyan kell 
dolgoznia minden egyes fajnak, hogy el ne bukjék; mi kis nemzet 
vagyunk, nekünk százszor inkább! És tanulja meg belőle azt is, hogy — 
ha egy híres történettudós szerint — a történelmet nem lehet meg
érteni Isten nélkül, ezt a gyönyörű müvet, a világot még kevésbbé. 

Hálás közönettel tartozom mindazoknak, kik ezen út és a könyv 
körül bármi módon segítségemre voltak. A képek közül többet köszö
nök az ismert világutazó Hopp Ferencz úr, továbbá Simonyi Semadam 
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Sándor dr. országgyűlési képviselő úr és Izsóf Alajos úr, a «Zászlónk» 
szerkesztője szives készségének. A hol az én gyűjteményemből vala
mely jellemző kép hiányzott, ők segítettek ki útjaikról hozott kép
gyűjteményeikkel. 

Az esetleges kritikának pedig annyit, hogy népszerű modorban 
és gyorsan készült a munka, azért nem szabad azt nagyon szigorúan 
megítélni; mindazonáltal szívesen veszem a kritikát — olyantól, a 
ki maga is járt azon a helyen, a melyről szóló részt bírálni óhajtja. 

Róma, 1906 húsvétvasárnapján. 

- ^ f r 
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