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| ^ v M|nd^npéfibertegyen annyit, amennyit bir. — Ezt 

tnri^ja, r^rafíjjylem, tudni fogod, mi volt czélom, midőn 

e lapoéafa közönségnek áitaladtam. — E szerény mun

kámat neked ajánlom , mert te láttad velem együtt 

mindazokat, mellyeket itt leirni igyekeztem.— Hiszem, 

hogy elolvasása néhány kellemes érát szerzend; mert 

fiatal korunk egyik legkellemesebb szakát fogja eléd 

tüntetni. 

Aszódon, január 27-kén 1853. 

B. P. F. 
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Stettin. \ ^ fbMémutfiié, — Tengeri tít. — Riga. — Beval. 

j a i ^ w m ; ^ - Pétervár. — Nevszki-Prospect. 

1845-dik augustus 17~kén néhány barátim s nagy zápor 
eső kíséretében kocsizánk az in dó-udvarra, hogy néhány 
perez múlva végbúcsút mondjunk a nekem olly kedves 
porosz fővárosnak. — Midőn ezt mondom, akaratlanul föl
élednek elmémben mind azon vádak, mellyekkel nem egy 
utazó barátom részéről terheltetett Berlin. Annak okát, hogy 
sok fiatal unatkozik ott, egyedül abban keresem, mert teljes 
ismeretség hiányában, nem volt ki vezesse őket. Annál 
nagyobb Örömöm, midőn e féltett háztömeget egész elége
dettséggel tudom oda hagyni: sokat köszönve e részben a 
német fiatalok szívességéneks enkönnyelmüségemnek, melly-
nél fogva bárhol is jóizüen tudok mulatni. 

Alig ültem a gŐzkocsin, elbúcsúzván örökre talán 

néhány szép kék szemtől, alig tette meg ördögi gépezetünk 

vég füttyentéseit, s már elmém felejtve mindent, mit átél

tem néhány havi külföldön való létem alatt, a jövő képei

vel foglalkodott.— Oroszország utam első állapodási pontja; 
Podmaniczky út. 1 
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s ki tudná közönös érzelemmel oda irányozni lépteit, hol 

az eredetiségek tág mezőt engednek búvárkodásainknak; 

hol az ébredés bölcsője még mindig ringattatik, elaltatandó 

talán még egyszer a már ébredni akard csecsemőt; hol azon 

térek szemléltetők, mellyeken a XIX. század leghatalma

sabb űa mindenét elveszte, kivéve helyét a történetek lap

jain. Örömmel visszaképzelém magam a nagyszerű Péter-

várába , a hires szigetekre , Örömmel a régi Moszkvába, az 

ős s tekintélyes Kréméibe; — s mégis valahányszor hosz-

szabb időre engedem át magam orosz képzelődésimnek, 

mindannyiszor kis rettegés fogott el. Ki az orosz biroda

lomról nyilvánított különféle szinezetü bírálatokat össze

veti, s nem felejti azt, mit naponként hall a titok ama ré

mes országáréi, ezt megengedhetőnek, sőt természetesnek 

fogja találni. 

E tűnődésemből felzavart angermündei állomásunk, 

hol nagy embertömeg, csinos vasárnapi öltönyben volt egy

begyűlve , mellynek legnagyobb része kirándulásából akart 

visszatérni Berlinbe. Néhány perez múlva megérkezett a 

stettini kocsivonal, s nagy Örömömre néhány Dániából 

érkező magyar barátim, kik megelégedéssel szólottak útjok

ról ; alig mondottak azonban valamit is, midőn kongani kezde 

a harang s én ülésembe vetve magam, búcsúztam tőlök. — 

Csak most vettem észre úgyszólván , hogy isten kegyelmé

ből ismét szokott társaságomba jutottam : csupa vénasszony 

ült velem; néhányan közölök gazdaságból kis unokáikat is 

magokkal hurczolván. Utazásom közben alig emlékszem 
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valamelly csinos képre velem ugyanazon kocsiban. — Most 

egy velem szemközt iilo porosz tisztecske vala azon egyet

len férfi, pajtásomat s engem kivéve. Mi veszedelmes ké

peket csinált női társaságunk, midőn a barbár triumvirátus 

néhány szivar fogyasztásához fogott. 

Esteledni kezde , midőn Stettinben, a Hotel de Prus-

se-be érkezénk. Örvendettünk, hogy a temérdek érkező ven

dégek daczára is jő szobát kaphatánk még; nemsokára 

átlépjük a jő fogadét s kisebb kényelmek határit, — addig 

is élvezni akartuk dúsan, a majdan hiányzandőkat. Még 

ugyanazon estve szép holdvilágnál, kisétálánk a város előtt 

fekvő dombra, honnan pompás estvélyi tájkép nyilt meg az 

élénk városra, s a még élénkebb kikötőre. Az árbocz-erdő, 

a temérdek zászló és kötél-létrák, a habok egyforma csen

des csapkodása, a víg hajóslegények távolból hallatsző dal

lamai s a hold tiszta ezüst fényű világa, nagyszerűen szép 

képet alkotának, annál kedvesebbet, mert a szép estvélyi 

tájkép a ritkább jelenetek közé tartozik. 

Stettin Poroszhon második kereskedővárosa. Dombon 

fekszik, utczái, néhányat kivéve, szűkek, ujabb házai csi

nos modorúak, de felette magasak; kövezete rósz. Legér

dekesebb része mindenesetre az élénk kikötő, hol temérdek 

hajó áll a világ minden részéből. Mi kedves jelenet a dolog 

közben daloló hajóslegények! E nép , ugylátszik, gondot 

nem ismer, a munka neki inkább időtöltés, mintsem kelle

metlen foglalkodás, az ének az, mi nélkül el nem lehetnek. 

A várost környező fasorok jó rendben tartvák: nagy gyö-

1* 



nyör ott a tiszta levegőt élvezni, néhány lépés által meg

menekedve a város gőzös légköréből, ülyenkor akaratlanul 

Pestünk emléke tűnik fel l)ennem,liol, hogy aporfellegekiszo

nyú, tömkelegéből szabadulhassunk, hosszú fárasztó utat 

vagyunk kénytelenek tenni: pedig mi sok helyünk volna 

még néhány fák ültetésére ! mi sok port lehetne viszont ezek 

által zsarnokilag féken tartani! 

Egy napi múlatás után hajót keresénk Svinemündébe, 

hogy ott lessük meg a Lübeckből érkező gőzöst, azon foly

tatandók utunkat Riga felé. — Nagy hanyagságnak tartom, 

hogy Porosz- és Oroszország között nincs rendes vízi köz

lekedés postagőzösök által. A két birodalom közötti szo

ros viszony miért nem létezik ott, hol annyi utas és hon

polgár élvezhetné annak hasznát? — Most, ha Némethon 

e részéből tengeren akarunk Oroszországba utazni, mindég 

attól függ tervünk, mikor érkezik a lübecki hajó Svine

mündébe , hogy néhány percznyi múlatás után tovább 

siessen. 

Az Odera Stettinen tűi nem széles , de mély, miért is 

a folyó nagyságához képest felette nagy hajók járhatják 

minden veszély nélkül. Balpartja domblánczozatot képez, 

melly fris zöld bokraival s berkeivel kedveskedik a szem

nek. A dombok alján csinos halászlakok állanak, egymás

tól nem nagy távolságban. — A millyen kedves a bal, épen 

olly kellemetlen a jobb part, valódi tiszai jellemű vizenyős 

lapály; látszanak a sokszoros vizáradások s vízállások ma

iadványai. 
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Társaságunk nem volt érdekes, kivéve egy műveli fia

tal porosz tisztet, kivel igen jól mulattam, s egy vén dör-

mögős urat, ki a nem épen legszebb idő- s utazóruháinak 

daczára i s , nyakán billegteté széles piros szalagon a veres 

sasrend nem tudom hányadik osztályú keresztjét. Ha to

vább élünk Poroszlionban, már nem tűnik fel annyira, hogy 

mindenkinek van keresztje, még pedig mennyi! s hogy 

azokat mindég akármi alkalomnál fogva hordják. Példabe

széddé vált: nehezebb keresztet nem kapni, mint üdvö

zülni. 

Kibontakozva a hajók hosszú sorából, a nagy Haffba 

érénk, melly nem annyira tónak, mint inkább tengeröbölnek 

mondható. — Szél támadván, a habjárás meglehetős nagy 

volt, s hajónk kevéssé hintázott. Épen az ebédlőben ültem 

s gyomromat erősitém ; midőn az első ringatást érzem, azon

nal annyira megborzadtam, félvén a tengeri betegségtől, 

hogy odahagyva jó beefteakemet, eognae után kiáltoztam 

mit jó ellenszernek hallottam volt mondani. Erősbülve men

tem fel a hajó födelére s örömmel néztem a habok s ha

jónk egyforma hosszas ringásait. Ez annál inkább kedves 

volt nekem, mert már tengeri jelenethez hasonlitott, kö

vetkezőleg kicsinyben nyujtá azt, mit nagyban a tenger. 

Mindamellett, hogy a mozgás valóban csekély volt, nem 

hiányoztak tengeri jelenetek , mert midőn hajónk közepére 

mentem volna, akkor láttam csak, mi sok betegeink van

nak, többnyire mind nők, kik szánakozásra méltó kínokat 

szenvedtek. A keresztes vitéz egész családja, őt magát ki-
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véve, a szenvedők között volt. Kis idő múlva felette nevet

ségesjelenet vidorita fel bennünket. Egy addig az ebédlő

teremben szundikáló buli-dog nagy nehezen felmász az ingó 

lépcsőzeten , s az egész társaság előtt minden tartózkodás 

nélkül, a tengeri nyavalyának adja legkellemetlenebb jeleit. 

Szegény eb , nem foghatta meg, mi történik vele; eszeve

szettként szaladgált ide s tova, szörnyen reszketett. E ka-

ezajra késztető jelenet, sokkal jobb hatással volt a bete

gekre, mint mindenféle szagos vizek és erősitő szerek. Két 

órai nyugtalan menetel után ismét az Odera medrébe bo-

esátkozánk, s ezután nyugalom lőn hajónkon, mindenki fel

üdült, s délután hat órakor ép testtel s vig kedvvel érkezénk 

Svinemünde élénk kikötőjébe. Ez utolsó német állomásunk. 

Alig hogy podgyászommal rendben voltam, azonnal 

a tengert keresem fel. Mennyire örültem, midőn meglehetős 

távolságból már hallottam a habok zúgását. A hold vig ar-

ezot mutatott, hogy megvilágítsa a természet nagyszerű 

játékát; körülöttünk csend uralkodott; az egyformasá;g leg

szomorúbb téréin, futóhomokos lapályon állottunk, a távol

ban csillagokként fénylettek a világitó tornyok s a ha

bok hófehér csúcsai; semmi sem zavara meg a borzalmas 

csendet, mint az előttünk megtörő habok zúgása. Midőn illy 

jelenetek tanúi vagyunk, akaratlanul komoly érzés lepi meg 

valónkat, akaratlanul azt csodáljuk s imádjuk, ki egyedül 

bir hasonszerüket teremteni, előidézni. 

Estve vacsoránál a fürdői társaság legnagyobb részét 

láttam. Egy érdekes képre vagy alakra sem akadtam; ugy 
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látszik, a porosz álladalom minden zugaiból összegyűjtői

tek a női nem legrútabb példányait, hogy a tengeri víz 

mossa széppé arczaikat. Szomorú — de mindeddig e gyógy 

módnak sükerét nem láttam! Soha nagyobb terhemre nem 

volt az együttebédlés — table d' hote — szokása, mint 

épen it t ; másfél óra hosszat érdektelen, sokszor kellemetlen 

emberek között ülni, meglehetős rosszat enni, nem ritkán 

éhesen felkelni, ez azon hires ebédek programmja. A né

metek hő tisztelői e zsarnok szokásnak, mert hiszen 10-féle 

étkek közt választhatnak, — tudni való, hogy ritka né

metnek van fogalma a jő ebédről; csak sokféle legyen, — 

ez nagy uras és jő izű is : egy órakor kezdik s fél háromra 

végzik. 

Svinemünde félszigeten fekszik, éjszak felől a tenger, 

s kelétdélfelől az Odera habjai mossák partjait; a város 

maga csekély még most; a mindinkább emelkedő kereske

dés s fürdői vendégeinek növekedő száma, emeltyűi. 

Egy porosz ismerősünk, kit a vendégek közt találtunk, 

sokat beszélt egy közellevő hegyről, honnan isteni kilátás 

nyílik, úgymond, mindenfelé. — Kocsit fogadánk s egy 

órai lassú, homokos útoni haladás után elértük a Goldent. 

E kis homokdombról csinos a kilátás- az előttünk elterülő 

városra s kikötőre. Balra a kis Haff nyugtalan vize látszik, 

lábaink alatt elterülő fenyűerdok s néhány közelfekvő rétek 

friszöldje egészitik ki a tájképet. E kis dombot h e g ynek 

nevezik; általában a lapályos éjszaki német honban min

den domblánczozatot, mint szép vidéket, Svájeznak, min-
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den kis partot, honnan a közel fekvő pontokra kilátás van? 

hegynek czímeznek; — nem csuda, mert egész közép s 

éjszaki Németország legmagasabb pontja a Brocken, s ez is 

csak alig 3000 láb. 

Svinemündétől éjszak-keletre , hosszú kő gát nyúlik a 

tengerbe , a kikötőt a szélvészek veszélyétől védő. E gát 

vég csúcsán emelkedik a világítótorony, az érkező hajók 

útbaigazítója s nem ritkán megmentője. E pontot különö

sen szerettem; mert két oldalról a folytonos szelek miatt 

nyugtalan tenger mintegy elnyelni látszott a kis csúcsot, 

melly óriási nyugalommal daczol minden új rohammal. E 

gát nem csak felette hasznos, de valóban nagyszerű munka 

is. Felépítése 2,500,090 tallérba került, s ez egyedül birta 

biztos kikötővé alakítani Svinemündét. Visszatérvén ki

rándulásunkból , kis csónakunk a mérges habok által ide s 

tova hányattatott; e szokatlan nagy s veszélyesnek látszó 

mozgás, társaságunk női személyzetét nem csekély ijedt

ségbe ejté. 

Mindenki ismeri azon kinos érzést, melly gyötör ben

nünket , midőn az , mit várunk, elkésik; midőn még nem 

látott barátot lesünk a gőzhajó érkeztével s csalódunk e 

kedves reményünkben ; midőn szép szemekkel vélünk talál

kozhatni az ördöngös gőzkocsi megállapodásakor , s azok 

helyett tekintélyes matrónák szállanak ki. Hasonló volt 

helyzetünk, midőn 24 óra hosszat kis podgyászunkon pi

henve, a kikötőben lestük a Duna nevű rigai gőzös érkez

tét. Megjelenvén végre, örömrivalgás okkal fogadtatott. Mé~ 
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hekként, ki kisebbb ki nagyobb podgyásszalsieténkagőzös 

kas felé, mindenkinek rósz kedve volt, mert hosszas vára

kozás izgatja az idegeket s fáraszt. Jegyet akarván váltani, 

előmutatám útlevelemet. Feleletül azt nyerem *. mennék a 

városba az orosz consulhoz s ott Írassam be nevemet, mig 

ez meg nem történt, addig nem indulhatok. Néhány magyar, 

kedélyemet csillapító kifakadás után, csakugyan nem maradt 

más hátra, mint visszatérni. Miután útlevelem annyi láto-

másozással el volt látva, mennyi arra nézve szükséges, 

hogy becsületes embernek tartassam Oroszország határúi, 

jegyet kaptam, s most már nyugodtan vártam indulásunk 

perczét. 

Hajónk a rigai kereskedelmi társaság tulajdona, csak 

80-lóerejü volt. A hátulsó rész az első hely vendégeinek 

sétatérül, az alsó terem ét- és hálószobául szolgált. Ez ten

geri úton a legszükségesebb elemeknek mi veszedelmes ösz-

szeillesztése, mindenki tudhatja, ki hajón nyugtalan tengert 

tapasztalt. A hálóhelyek (Coje) egymásfelett álló nagy lá

dákhoz hasonlítottak; nyilt oldalaik nem épen kényelmes 

bemenetelt képeztek. A hajó előrésze ugyanazon elvek sze

rént a második hely vendégeinek volt szentelve. Kapitá

nyunk, legényeink németek, szolgálatunk felette pontos s 

nem épen túlzottan drága. 

Erős szél támadván, tornyosulni kezdenek a habok. 

Ezen különben szép látványnak reám nézve szomorú kö

vetkezménye volt; mert alig félórai menetel után annyira 

rosszul lettem, hogy tüstént kénytelen voltam, odahagyva 
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a társaságot, a hajó tetejére menekedni. Ott nagy Örömömre 

már két szenvedőt találtam, — első még sem szerettem 

volna lenni. A tengeri betegségnél iszonyúbb érzést alig 

lehet képzelni. Kínos és undoritó testi szenvedések által a 

közönyösség örvényébe döntetünk; nem vagyunk képesek 

eszmélni, akarni vagy nem akarni; ott maradunk a hová a 

hajó lökései vetnek, s legyen bármi rideg idő , elkínzott 

testünkre a legkisebb behatást sem gyakorolja. 

A kis teremben 32 ágyban 50 beteg utas hevert; fél 

éra múlva két pinczér volt rendelve szolgálatunkra; majd 

ez, majd amaz kiáltott viz, thea, égett bor után. Néhányan 

közölünk iszonyúan káromkodtak, mig mások nyögések ál

tal tudatták szenvedéseiket; ugylátszott, mintha azon kép-

zelődésben voltak volna lázok közepett, hogy az utolsó 

Ítéletnapja most érkezett vétkes földtekénkre. Sokszor a 

habok lökései annyira növekedtek, hogy még a hajón szol

gálók sem birtak ellentállani a tántorgásnak. Ekkor findzsa, 

üveg, szóval minden, mi kezökben volt, a földre hullott, s 

illyenkoraz általános rendetlenség és zavar tetőpontját érte. 

E borzasztó állapotban maradtam 24 óra hosszat. Csak 

egy volt közöttünk, ki nálamnál tovább sinlődött. Kijóza

nodva végre fölmentem a fedélre. Mi jót tettek a nyugott 

tenger, a nap tiszta fénye. Öröm-ittasan csudáltam a vég

telenig terjedő viztükört s a madarak röpdeséseit árboez

er dőnk között. Az üdülő betegek mind kün ültek s mind-

egyikök mesélt valamit a múlt éjről. Ki odaesett, nem 

ügyelvén eléggé tántorgó testére, kit a hajó tetejére felcsap-
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dosó hullámok fürösztöttek akaratja ellen; szóval mindenki 

akart kínos s kellemetlen állapotjának némi érdekes színt 

kölcsönözni, közbeszőtt kis kalandok által. — Leginkább 

bosszankodott egy német fiatal orvos, ki beutazván a fél 

világot, soha tengeri beteg nem lett, csak a keleti tenger 

ismerteié meg e híres nyavalyával, —• e tenger kiterjedése 

nem levén felette nagy, felizgatott habjai inkább haintják, 

mintsem hintáztatják a hajót, s innen származik a tengeré

szek szerént, veszedelmes híre. 

Társaságunk nem volt érdektelen; a világ minden ré

szeiből egybesereglettek, bámulandók a czárok fővárosát. 

Mindenki az orosz birodalom szokásai- s törvényeiről szó

lott ; különös nagy figyelmet forditottak az útlevél-rend

szerre, mert ez hajó, nagy kényelem, ha rósz, a kínok leg

nagyobbika az utazóra nézve. — Minden honfi nagy tűzzel 

vedé szülőföldjét; a havannai a szivar-s dohánykereske-

dését fejtegette ; a német a szövetséges birodalomról, el

szaggatott népének majdan bekövetkezendő egyesítéséről; 

az amerikai a szabad institutiokról; a franczia a világ fő

városáról beszélt szüntelen. Érdekes viták tanúi voltunk 

kivált midőn a szivar honfia, fővárosát Parissal kezdé egy-

behasonlitani. 

Meleg nyári időt élvezénk a hosszas fergeteg után, 

köpeny, vagy felső ruha nélkül a szabadban ebédelheténk. 

Ebédről lévén szó , mondhatok talán valamit a hajón diva

tozó életmódról. Hét óra után szoktak kelni az utazók? 

nyolczkor kávé nyujtatik ; ezután séta a födelén ; tizenegy 
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órakor megkondul a reggelihez Mv<5 harang ; illyenkor thea, 

hús , tojás , vaj kapható 5 4 után hosszas ebéd 5 estve felé 

thea, 10 óra előtt a reggelihez hasonló vacsora. — Most, 

midőn ezt irom, alig hihetem, hogy voltak napok, mikor 

olly sokat birtam enni: a tengeri levegő emésztő hatása ké

pes egyedül felizgatni annyira étvágyunkat. 

A vizeni egyfonna s változékonyság nélküli élet ne

kem hosszabb idő után ép nem kellemes. Az emberi ter

mészet újat s ismét újat kivan , különben a műveltség leg

nagyobb ellene , az unalom, kezdi környezni az embert. 

Megvallom, csodálom, hogy lehetnek emberek, kik legna

gyobb Örömmel s érdekkel töltik el egész éltöket a tenge

ren. Igaz ugyan, hogy szép megküzdeni olly erővel, melly 

legyőzhetlennek látszik: de valódi tetterőnek küzdés után 

a hosszas pihenés, unalmassá válik. 

Különös érzés, midőn napok óta égnél s viznél egye

bet nem látván, egyszerre száraz földet pillantunk meg. 

Eleinte a délibáb tündéries játékára emlékeztet az , mig 

közelebb érvén, mindinkább kitűnik a szeretett valóság. — 

Negyedik nap értünk a rigai tengeröbölbe, melly néhány 

mérföld szélességű; estefelé pedig egy a Duna kifolyását 

őrző kis erősség előtt veténk horgonyt. A tiszta nyári estve 

s szerencsésen bevégzett tengeri út, mindenkinek jó kedvet 

szerze , pedig nem igen kedves hir volt az , hogy 4 órakor 

leszönk kénytelenek fölkelni; mert beérvén a nagy kikö

tőbe , azonnal jőnek a határ-tisztek. Másnap ébredésemkor 

ismét állott hajónk s az egész társaság kiváncsian várta az 
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épen érkező hivatalnokokat. Mogol tekintetű s rongyos 

evezőlegényeiket első pillanatra szánakozásra méltó gálya

raboknak tartottuk ; esodálkozánk , midőn bennök sorhaj6-
katonákra ismertünk , •— nyomorultabb külsejű lényeket 

még soha nem láttam; arczvonásaik kevesbet jelentők egy 

komondoréinál, mozdulataik, tekinteteik az otromba vad

állatéi. Óranegyed alatt sáskaseregként lepte meg hajónkat 

18 mindenféle rangú s öltöny ű tiszt. Általvevén a kapitány

tői az útleveleket, azokat vizsgálni s fordítgatni kezdek. 

Reám kerülvén a sor, azt kérdek hol lakom ? s útamnak mi 

czélja? Erre azt adván feleletül: mulatság, Ők magok is 

mosolygának, mert ritkán van szerencséjök hallani, hogy 

mulatni megy valaki zordon hazájokba. — Három hosszú 

s unalmas érákig tartott az útlevelek vizsgálata; végre a 

18 tiszt közöl 16 elevezett, kettő közöttünk maradt, hogy 

semmiféle , talán vám alá esendő portéka el ne sikkasztas-

sék; félórai haladás után Riga volt szemeink előtt. 

Hajónk alig állapodott meg, s már is több zöld egyen

ruhás elhízott vámtiszt érkezett. Ezek annyira szivesek 

voltak, hogy csudálkoztam, miért beszél mindenki az orosz 

vámrendszer ellen: mert a tiltott portékára nézve elnézőb

bek, mint Osztrákország határai. A kutatás rövid ideig tar

tott s csak felületes volt. Siettem száraz földre; nem épen 

kellemesen fogadtattam a rigai lazzaronik felém tóduló serege 

által. Végre sikerült alkura lépni; bérkocsik hiánya miatt gya

log indulánk. Útközben kellemetlenül lépettünk meg szűk, 

szoros utczák, rósz kövezet s végtére tisztátlan fogadó által. 
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Riga Oroszország második tengeri városa, mind a' 

mellett, hogy most csak árnyéka lebeg felette a régi hata

lomnak, nagyságnak: 1200-ra esik első telepitése. Későb

ben különösen mint hanza város szerepelt. 1710 óta orosz 

hatóság alatt van, minek következtében sínlik a német, s 

lábra kap az orosz elem. Kereskedelmi tekintetben, kivitele 

20 millió rubellel felülhaladja bevitelét. — A nyers anya

gok, mellyek kivitetnek: kendermag, len, fa, búza stb. E 

termékek a Duna felsőbb vidékeiből, nehézkés fabárkákon 

szállíttatnak le, mellyek szétbontatván , ölfa vagy épitŐfa 

gyanánt adatnak el. •— Az utolsó évben a rigai kikötőbe 

érkezett hajók száma 1522-re, a kiindultaké 1485-ra ment, 

mellycknek fele angoloké. A folyamon járó bárkák száma 

évenként 4500-ra, az azokon szállított árúk értéke 27 mil

liónyi papiros rubelre, a Düna-hajókázás által foglalatos

ságot nyerő emberek száma pedig 8-2 ezerre becsülhető. 

Társadalmi tekintetben e város gyülpontja a lieflandi 

földbirtokos osztálynak. Ezek néhányát volt szerencsém 

látni. Durva faragatlan külsejűek; bő kabátba burkolt tisz

tátlan orosz cselédeik, egész nap uraik szobáinak ajtajában 

ülve, pipázva lestek parancsaikat. 

A rigai színház épületje középszerű, de belseje és a 

díszitmények annyira elhagyott állapotban vannak s a benne 

szereplők oly ügyetlenek, hogy az egész szatírája inkább 

egy színháznak, mint sem valóban az. A város maga felette 

piszkos, pedig utczái annyira keskenyek, hogy könnyű 

volna tisztán tartani. A kellemetlen bűz, por és rósz köve-
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zet, majdnem lehetlermé teszik az utczákoni sétálási Kü

lönösen iszonyodtam a Duna partjaitól; az arasznyira fekvő 

szemét és por felülmúlnak mindent, mit e részben láttam. 

A külvárosok utczái kövezetlenek; a házak fából 

épitvék. Ezek különösen kellemetlen külsejűek, mert vagy 

pusztán hagyják az egymásra rakott fenyő szálakat, mi na

gyon idétlen s mogorva tekintetű, vagy setét sárga-, vagy 

.veres festékkel mázolják be , mi még ennél is kellemetle

nebb és Ízléstelenebb. 

A belváros kellemetlenségeiért valamennyire kárpót

lást nyertem a vár falain kivül fekvő, nagyszerű s tisztán 

tartott angol kert hűsében. Alig van kellemesebb érzés, mint 

nyomasztó városi légből a szabad természetbe juthatni, s 

lábat rontó, kedvünket semmisítő kövezetről pázsintra rak

hatni lábainkat. E nagy kertnek egy rigai polgár volt alar 

pitója; mostan élő társai becsülik alapítványát és sokat 

tesznek nagyobbitására és kerítésére. 

Riga századok előtt körülkerittetvén az ellenség által, 

nagy éhséget állott ki. — A szerenesésen s nagy sikerrel 

végbevitt hőstettök emlékére évenként népünnep tartatik 

Hunger Kummer név alatt. Épen ott létünk alatt ünne

peltetvén e nap, hemzsegett a nép a város előtti tereken és 

kertekben, evéssel, ivással és sétálással mulatván. A kato

nai zenekarok messze hallatszó nótáit kivéve , semmi sem 

szakasztá félbe az általános csendet s nyugalmat. A háló

ruhás hosszú szakállú éjszakiak csoportjai csak néha za

vartattak méla merengéseikben néhány Httas matróz rendet-
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lenkedései által. — Nagy réten pózna volt felállítva s csú

csán díj annak számára, ki első eléri. Az utczai gyerkő-

czök ugyan csak iramlottak; nem csekély bajba s vereke

désbe került a versenynek megkezdése, mert egy sem akart 

a másiknak elsőbbséget engedni, mig közbe nem szólott a 

rendőrségi szolga, tudtokra adván ütlegek által, hogy erős 

kar lebeg felettők, megbüntetendő a kihágókat. Éjfélig ma

radt a nép együtt csendesen; minden zaj vagy kurjongatá-

sok nélkül oszlott el. Alig képzelhető, hogy ott, hol több 

ezernyi ember van együtt, csend lehessen, pedig orosz nép-

ünnepen ez igy van; ott épen az a mulatság, ha az ember 

hallgat, mert a beszéd, helyes oknál fogva, mindenkor ve

szélyes valaminek tartatik. 

Örömmel néztem az orosz fogatokat. Erős villába 

fogott lovaik nyil-sebességgel ügetnek. Ez annyira sebes 

némelyiknél, hogy szinte attól lehet tartani, hogy a kis 

hintő (droski) elmarad -urával együtt. A nemes orosz lóban 

sok tűz van, ereiben eleven vér foly; alkotását nem szere

tem, mert lábaik a test nagyságához képest felette hosszak," 

vállaik keskenyek, a test hátulsó része szűk: annál kitű

nőbb a hosszú deli alkotású nyak és kicsiny fej. — A ló-

tartás mennyire olcsó , onnan következtetem, hogy majd 

minden jobb módú polgárnak van lova s kocsija. Négylo

vas fogatokat ritkán láttam : csak bizonyos osztálynak jutott 

az előjog négy lovon járhatni; kik tartoznak azok sorába 

s mi tulajdonok vagy érdemek képesítik arra, megvallom, 

nem tudom. 
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Útlevelem kezemben van, minden pillanatban indul

hatok Pétervár felé. Bécsi útlevelemet, mintán Rigában 

három láttomásozással megtoldották s egészitették volna, 

most elteszem, s majd csak akkor fogom ismét használ

hatni , ha elhagyom az orosz birodalom határait. — Most 

néhány ezüst rubelért Pétervárig adtak útlevelet, onnan 

mennyi pénzért eresztenek tovább, nem tudom. — A meny

nyire Ítélhetek a tapasztaltakból és látottakbél, azt vagyok 

kénytelen hinni, hogy az itteni útlevél-rendszer fő kelle

metlenségei egyike, — tetemes pénzzsarolás. 

Augustus 28-kán délután hajóra lépvén, Pétervárra 

indulandók, azon különös és ritka jelenetnek voltam tanúja, 

hogy egy utas nem épen kiméletes szavakra fakadt egy több 

keresztekkel díszesitett rendőri tiszt ellen. De nagyon rosz-

szúl járt, mert gorombaságra és durvaságra nézve megvívni 

akarni az orosz rendőrséggel, ez képtelen valami. Az oro

szokat, azt hiszem, leginkább az iroda szelidíti meg , mert 

valahányszor Írással foglalkozókkal jöttem érintkezésbe, 

mindég nyájasan fogadtak és hamar végeztem. 

Gőzösünk utazókkal tömve , időnk tiszta és csendes 

volt. Társaságunk legnagyobb része oroszokból állott; az 

annyira magasztalt nőnem szép példányait eddig nem láttam. 

Nevetségesnek látszott eleinte szivarokat látni asszonyok 

szájában. A fiataloknak néha nagyon illik, de azidősbeknél, ha

zánk kóbor nemzete, a czigányok családi életére emlékeztet. 

Megismerkedtem gróf M. . . . lieílandi birtokossal, ki 

fiatal korában Bécsben a követségnél levén , hazáin egyes 
Podmaniczky út. Q2 
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pontjaival s Bécsben lakd temérdek hazámfiaival ismerke

dett meg; most a Kaukázusba készült. Teendő útjáról, 

mellytől, úgymond, retteg, sokat beszélt. De,nem is cse

kélység ám Moskvát elhagyva 3 hétig szekerén ülni, s az 

út kétharmadát, kozák kísérettel, kirablástóli félelmek kö

zött megtenni. Ha ezeket halljuk, mi ahhoz képest a mi 

Harangodunk, Hortobágyunk ? Csekélység, alig szót érdemlő 

pusztai birtok. 

Egy a hajón levő katonatisztnek volt egy Petrusko 

nevű inasa, kit , minthogy nem mindenkinek volt a hajón 

efféle szolgai egyéne , Ő gyakran szokott volt mutogatni, 

használni. Egy órában tízszer is kért tüzet vagy pipát. 

Illyenkor a jó Petrusko nagyobb kényelem okáért mindég 

megkezdette színi a pipát, s a nélkül, hogy megtörülte volna, 

ura szájába nyomta a nyálas csutorát. E kölcsönös pipa

használás nem birta megnyerni tetszésemet, s az orosz mü-

veltségrőli fogalmaimat nagyon csökkenté. 

Első nap a tenger annyira csendes volt, hogy habjá

rást alig lehetett észrevenni. Nem hittem volna, hogy olly 

roppant viztomeg annyira lecsillapodhassék. Sürge gőzö

sünk egyre hasitá habos útját, egyetlen képviselője volt a 

nyugtalanságnak, a megmérhetlen nyugalom közepett. A 

körülöttünk elterjedő végtelen sima víztükör felejthetlen 

marad előttem, annál inkább , mert a nyugalom a keleti 

tenger ritkább tüneményei közé tartozik. Délután nagy

szert! látványnak voltunk tanúi, a gyakorló hajóssereggel 

találkozván. Négy roppant sorhajó tőlünk nem messze szá-
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guldott el; hintázásuk kis világ mozgását, vitorláik a se

besen repülő felhőket képezek; alig van nagyobbszerü va

lami, mint sorhajót teljes vitorlákkal a szabad tengeren 

látni. A mi 100 lóerejü gőzösünk, esolnakkéní szégyenülve 

suhant el iszonyatos társai mellett. 

Alkonyatkor értünk Reval szép erődék által védett 

kikötőjébe. A hajóhadnak egy része itt horgonyozván, ké

nyelemmel nézhetem a 120 ágyús sorhajókat, mellyeknek 

egyikén a tiszti kar épen tánczvigalmat rendezett. Ki hitte 

volna, hogy hajón van, midőn nagy termekben kényelem

mel lát mulatni annyi embert. 

Nevetséges jelenetek emlékeztetnek sokszor idegen 

földön , örömmel szeretett hazánk szokásaira. Velünk uta

zott egy vándor szinésztársaság, nagyszájú német hős ve

zérlete alatt. Kevalban szállottak ki, s mintha szinésztársa-

ságaink egyikét láttam volna valahol in partibus megér

kezni, ugy állott előttem a sok rongyos és bátyus színpadi 

hős. — Felmentem a kis városba; hegyoldalban fekszik szép 

kilátással a kikötőre. Rendetlen szűk utczái, apathiai csend 

s mogorva tekintete kellemetlen benyomást idéznek elő. 

Most e kis várost két nevezetesség bélyegzi: a hajóhad 

egyrészének itt tartakozása és sokak, különösen a pétervá

riak által látogatott tengeri fürdő. 

Sétámat bevégezvén, a fél éjt a hajó födelén töltém 

több útitársammal, kik velem együtt türelmetlenül lestek 

azon pillanatot, mellyben Pétervárt szemlélhetjük majd. A 

mostani korszakban a tapasztalás utáni vágy többnyire An-

2* 
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gol-, Franczia- \agy Olaszországba vezeti az utazók sere

gét : de épen azért, mert ottan legtöbbet láthatni, vágytam 

először Európa kevéssé művelt és ismeretes részeibe. Ki az 

utazást nem tisztán mulatságnak, hanem inkább hasznos 

időtöltésnek tekinti s rendszeresen akar utazni, annak Pa

ris legyen az élvezetek, Anglia a nagyszerűségek, India a 

természeti csudák tetőpontja; ezt tartva a kevésbbé mulat

ságosnál , nagynál és szépnél kezdve, haladjon vég czélja 

felé. 

Az utazásra nézve i s , mint sok másban, czélszerü az 

angol modor követése. Ők mindent megnéznek, nem mintha 

minden mulattatná vagy érdekelné tapasztalás-vágyukat, 

hanem minthogy sokszor csekélységek vetnek világot orszá

guk nagyobbszerű viszonyaira, szokásaira. — Beszédköz

ben arról volt sző , hogy Oroszországban a vendégfogadók 

még nagyon rosszak s különösen piszkosak. Erre azt feleié 

egy orosz útitársunk, hogy ott nem lehet fentartani a tisz

taságot , hol nem ritkán találtatnak a műveltebb osztályból 

is urak, kik restelvén a fáradságot, csizmástul hevernek 

ágyaikra. Megvallom, ezt nem akartam hinni, s azért is csak 

ugy említem, a mint beszéd közben értésemre esett. 

A kelet-tengeri tartományok számára kiadott űj úrbér 

sokszor tagialtatott, ennek legüdvösebb része azon pont, 

mellyben a szabad költözködés meg van alapitva; de a föl

desúr minden okadás nélkül elbocsáthatja parasztjait, kik 

azután nem ritkán szállás nélkül a legnagyobb nyomorban 

sinlődiiek. 
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Révaiban haj ónk nagyon megtölt, többnyire Pétervárba 

visszasiető fürdői vendégek, s ezek között végre vigaszta-

lásomra egy érdekes arczű, barna szemű orosz hölgy is 

találtaték. Némber nélkül a világ mitsem ér , azok hiánya 

olly pusztaságot képez keblünkben , mellyetnem egyhamar 

lehet betölteni más valami által. 

Másnap reggel Kronstadtba értünk, időnk felelte rideg 

volt, hideg eső verte fáradt tagjainkat, mert az -utazók nagy 

száma miatt nem volt elegendő hely a termekben- — Kron-

stadt őrzi Pétervárát, s ez által a kelet-tengeri tartományo

kat ; szigeten fekszik, erődéi miatt hajó nem nyomulhat 

elő. — Nagy Péter tudta mit tesz, midőn Mencsikoff által 

e kis szigetről elkergettette a svédeket. Előre látta ő, e kis 

pont mi nagy tekintélyű lesz jövőben. Itt van a hadiha

jók főkikötője 55 nagy hajóra, a kereskedő hajóké ezerre 

van számítva. A város maga csekély és minden dísznél

küli ; lakosai száma 40,582-re rug, de ezeknek legnagyobb 

része nem állandó, hanem a hajókhoz tartozó népség. 

Itt podgyászunkat ismét megvizsgálták, pedig nagy 

szorgalommal, az eső és a temérdek egymásra rakott mál-

hák daczára. Miután ezen unalmas s már annyiszor tapasz

talt eljáráson keresztül estünk volna, kisebb gőzösre szál-

littatánk: mert a tengeri hajók nem járhatnak Pétervárig, 

a Neva vizállásának csekélysége miatt. — Bámultam az 

orosz nőket, kik, miután két éjszakát a szabadban töltöttek, 

most szivarra gyújtva, az esővel mitsem gondolva, a hajó

fedél padjain foglaltak helyet. Idegeimet a hajó lassú me-
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netele, a végtelennek látszó eső, vizes köntöseim , mindin

kább felizgaták; a tetőre szaladtam minduntalan azon re

ményben , hogy űtnnk végczélja előttünk van ; de mind

annyiszor csalódás s örökös ködlepte homokos lapály. — 

Három órai unalmas utazás után hallottam végre e szava

kat : Izsák! Admiralitás ! s láttam is kibújni a ködfelhők alól 

az admiralitás hegyes aranyzott tornyát, a nagyszerű Izsák

templom öt aranyos kúpját, s kis idő múlva a Szt. háromság 

egyházának kék, arany-csillagokkal elhintett koronáját is. 

Elhagyván a gyári elővárost, elértük az új admirali

tást s avval szemközt horgonyt veténk. Előttünk terült el 

a Néva pompás partjaival; a legnagyobbszerü épületek 

tömege kápráztatá szemeimet; annyi nagyságot, annyi pom

pát és fényt egy pontra összeszorítva még nem láttam soha. 

Ezek látása után nem épen legjobb kedvvel kezdem pod-

gyászomat a halmaz alól kikeresni. A -hosszas eső mindent 

elmaszatolt, s a minden részrŐli sietség nagyitá a rendet

lenséget. Félóráig viaskodtam, mig végre kezeim közt 

volt birtokom. Kisietvén a partra, német pinczért vevék 

magam mellé, hogy alkudjék a teherhordókkal. Sokáig tar

tott előttem érthetlen nyelven az egyezkedés, végre meg-

lőn ; azt is megtudám , hogy a messze utat gyalog leszünk 

kénytelenek tenni, mert bérkocsi nincs. Ezen bánkódva, 

láttam meg csak, hogy sorshúzáshoz fognak az orosz atya

fiak, megtudandók, melyikök legyen a sors jelöltje , ki há

túmat néhány kopekért a fogadóba hurczolhassa. Ezt bar

bár szokásnak tartom. 
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Érkezésünk után első nap annyira rósz idő volt, 

hogy szobánk küszöbén is alig léphettünk által. Kedélyünk 

hangulatára legnagyobb befolyással van az időjárás. Esős, 

szeles nap rósz kedvet, közönyösséget szül; a nap vidor 

fénye élénkebb forgásba hozza vérünket s tevékenységre 

buzdit. 

Pétervári első sétám örökké emlékezetes marad előt

tem. Vezető nélkül indultam, hogy a látottak reám tett 

benyomása szűz legyen minden badar beszéd helytelen 

magyarázatától. Lapályon terülvén el a város, szélesek levén 

utczái, könnyű az egészen idegennek is a tájékozás. — A 

nagyszerű térek, rendkivüli nagyságú középületek, fényes 

templomok , fákkal beültetett kertekhez hasonló sétatérek , 

első pillanatokban eszmélnem nem engedtek; bámultam s 

mégis örökké újat meg újat találtam. — Lépteim élénk 

utczákba s piaczokra vezettek, hol számtalan keleties és 

divatos alakok, fogatok hemzsegtek. Elhagyván ezen ide

geneket, első pillanatra fárasztó vidéket, alig haladva által 

egy utczán s már is halotti csend volt körülöttem. Végre a 

háztömegből kibontakozva, terekre juték, olly nagyokra, 

hogy a Rákost hittem szemlélni káprázó szemeimmel. Alig 

vagyok képes kifejezni, mi egészen eredeti behatással volt 

reám a város e változó jelleme. Az élénkség vagyis inkább 

ember- és szekér-tömeg legsűrűbb zavarából rögtön olly 

városrészbe jutunk, hol alig találunk élő lényre; elhagyva 

a fényes házsorok által képzett utczákat, egyszerre roppant 

terjedelmű homokos terekre bukkanunk. És ott, hol annyi 
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ember és szekér egymással találkozik, van-e lárma , van-e 

élénkség? Mintha fabábukat láttam volna mozogni, mellyek 

varázsvessző kormánya alá rendeltettek: annyira csendes 

és kimért volt mindenkinek viselete. A rendkívül ügyes 

kocsisok kimért, mély hangon ejtett felszólamlásaik az 

általános csendnek egyetlen félbeszakasztói. — Sokáig jár

káltam ide s tova minden kitűzött czél nélkül, midőn egy 

felette széles, végetlennek látszó, egyenes vonalban elnyúló 

ittcza előtt állottam meg akaratianni: annyira meglepettem 

a látvány nagyszerűsége által! A Nevszki-prospect, Péter

vár dísze nyilt meg előttem. Haladni kezdek rajta végig 

lassú léptekkel, hogy élvezhessem a tarka vegyület egyes 

szempontjait. — Kétfelől három Öl szélességű gránit út 

képezi a lehető legkényelmesebb járdát, közepe igen ügye

sen összerakott fakövezet, vagy inkább farakat, mellyen 

nyílsebességgel haladnak végig temérdek fogatok, egyik 

oldalon a menők, a másikon a jövök sora, ,ngy hogy soha 

Összeütközés nem történhetik. — Paloták, a különféle val

lások szentegyházai, a nemzeti színház, fényes boltok mu

tatványaikkal , kényelmes kávéházak és vendéglők díszesi

tik s élénkítik annyira e tért, hogy az tagadhatlanul Péter

vár legszebb és legmulatságosabb pontja. 

Elfáradván , bementem kényelmesen bútorozott kávé

házba. Az ablakhoz ülve néztem le a tarka vegyületre, mely 

itt hangyafészekként hemzsegett. A farakaton végighaladó 

hintók nem robogván, másrészről az emeleten levő ablak 

által elzárva minden zörejtől, élőképet láttak szemeim mo-
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zogni, szemlélvén egy kis világot előtíem, de nem hallván 

semmit, mi életre emlékeztetett volna. Varázs-jelenetet 

élveztem. 

A Nevszki-prospect hossza egyenes vonalban 14,350 

láb, tehát egy fél magyar mérföldnél jóval hosszabb. E fényes 

ú t , s az abbéi kinyúló kisebb utczák képezik a város leg

élénkebb részét. Itt szorul össze az adók és vevők, a he

nyék és szorgalmasak, a fényűzők és pazarak serege, s alig 

hiszem, hogy van Európában, folyamot vagy tengert nélkü

löző városi tájképek közöl valamely hozzáfogható. 

Hosszas sétám akaratlanul a kővezetrőli elmélkedésre 

vezette gondolkodásomat Azt hiszem , nemcsak reám, de 

mindenkire nagy befolyással van a jó vagy rósz, szép vagy 

nem szép kövezet. Mert hol arra kell ügyelnem hová lépek, 

hogy fájdalomtól megóvjam lábaimat; vagy hol attól kell 

tartanom, mint Berlinben , hogy valamelly roszakaratú em

bertársam a mellettem bűzölő csatornába lök tévedésből; 

ott a körülöttem levő tárgyakat alig nézhetem kellő figye

lemmel , nyugalommal. Szóval a jó kövezet a városok leg

nagyobb szükségei és kényelmei sorába tartozik. Pétervár 

járdái felségesek, nagy gránit lapokból rakvák össze két 

és fél Öl szélességben. Valóban bámulatos, midőn órákig 

haladunk e temérdek pénzbe került és századok viszontag

ságaival daczoló kőúton. A nevezetesebb utezák kocsiútjai 

nyolczszegii fadarabokkal rakatnak ki , mi felette csinos, 

de nem tartós: sőt czélszerütlen, mert könnyen elsikamla-

nak a lovak ha megázik. Könnyű tisztán tartani, s itt, hol 
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annyi még a fa, talán legolcsóbb is. A nagyobb térek és 

külutczák kőkövezete épen nem jő ; egyenetlen és nagyon 

hézagos, miért is száraz időben Pestre emlékeztető porfel

legek emelkednek bennök. A nagyobbszerű katonai gya

korlatokra szánt térek, sétányok, kertek Mac Adám-féle 

módra készitvék, s vasrostélyzattal körülkeritvék. — A 

mennyire a futólagosan látottakbél Ítélhetek, sokat épite-

nek a czárok fővárosában; különösen a középületek és 

templomok nagy számmal emelkednek. Illy módon ezer 

meg ezer munkáskezeket foglalkodtat az álladalom. 

Százhúsz évvel ezelőtt sivatag homokos posványok 

tették lakhatlanná azon lapályt, mellyen most a világ egyik 

legnagyobb városa díszlik. Erős akarat s az emberi kezek 

ezrei mit birnak teremteni, látjuk, de hogy valódi életet 

elővarázsolni nem képes emberi hatalom, azt érezzük. 



Pétervár. 

A városok jellemére nagy befolyással van azok fek

vése, a földterületnek, mellyen épitvék, minősége s az ég

alj ; mert ezek határozzák el az emberek szokásait, a vise

leti és társalgási modort; ezen elemek öszvesitéséből nye

rünk egész képet, melly azután a városnak jelleme. 

Pétervár fekvése mindenesetre nevezetes , sok tekin

tetben szép és kellemes is, — mennyiben a minden tájékot 

élénkítő elemet, a vizet, nem nélkülözi; de felfogásom sze

rént épen nem nagyszerű, mert annyira végtelen lapályon 

terül el, hogy nincs pont, a szentegyházak tornyait kivéve 

honnan kilátást vagy tájképet élvezhetne a néző. Hogy vilá

gos fogalmat szerezhessünk e hatalmas főváros fekvéséről, 

a ISfeva folyamát kell követnünk. 

E folyam Schlüsselburgnál, az európai tavak legna

gyobbikából , a Ladogából ered 5 mielőtt a keleti tenger 

hullámaival egyesülne, három nagyobb ágra oszlik. — A 

déli ág , melly legnagyobb egyszersmind, a nagy Neva, a 
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középső a kis Neva, az éjszaki pedig a nagy Nevka nevet 

viselik; a két parton s a folyam elágazása által képzett 

szigeteken terül el a város nyári lakaival, sétányaival s 

berkeivel. 

E roppant háztömeg legélénkebb , legszebb s divato

sabb része a folyam bal partján fekszik; a "Wassi l iefskoy 

és A p t e r a s z k o y - s z i g é t e k szinte nevezetes városrészeket 

képeznek. — E két szigettől nyugat felé, a nagy Nevka ága

zatai által képzett Kamenői és Kxesztorszky-szigeteken van

nak a péterváriak nyári-lakai, mulató-helyei és sétányai; 

e szigetcsoportozat ugyanaz, mellyről annyi sok szépet 

beszélnek az idegenek; — én részemről sem természeti 

szépségre, sem az ott látott épületek ízlésére, sem a kerté

szetre nézve nem találtam azt, mit vártam. 

A balparti városrészt három főút metszi keresztül, 

mellyek a régi Admiralitás teréből csillag formában nyúl

nak kifelé. E főutak legszebbike a Nevszki-Prospect, melly-

nek torkolatja épen szemközt van az Admiralitás főkapu

jával*, jobbra a Sándor- és balra a Péter-czár-térek, s azo

kon tűi a nagy Neva partjai, pompás palotái, középületei, 

fényes lakházai felséges gránit-kövezettel; s a szemközt 

fekvő jobb folyampart, hol nagy középületek egész sora 

kápráztatja szemeinket; s ezek képezik az egésznek leg

pompásabb s egyedüli élénk részét. 

De hogy a város e belrészeinek nagyszerűségéről és 

szépségéről fogalmat szerezhessünk, képzeljük magunkat 

egy csónakon a nagy Neva hullámain , s kezdjük vándor-
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utunkat a folyam e legnagyobb ágának torkolatjánál, ott, hol 

az új Admiralitás tömérdek épületei a folyamon fölfelé ha

ladva a jobb parton, bújnak ki föld alól. 

A folyam itt körülbelül félannyi szélességű, mint a 

mi Dunánk. Az új Admiralitáson túl kezdődik az úgyneve

zett Ans^ol-házsor; — egymás mellett emelkedő nagyszerű 

s kényelmes külsejű lakóházak, többnyire gazdag bankárok, 

kereskedő — kik között sok angol — lakai. E házsor előtt 

végig négy öl szélességű gránit-járda nyúlik végig, ugyan

azon anyagból készült roppant súlyú, a viz partjait övedző 

karfalazattal. — Szemközt a balparton szinte lakházak 

emelkednek hasonló járdával. — A két part házainak, 

többnyire sárga vagy fehér, alacsony vaspléhbol készült 

tetői veres- vagy zöldszínüek s legfeljebb kétemeletesek; 

a. tágas ablakok finom metszett üvegtábláikkal, különösen 

kedves benyomást tesznek, s azok megett élő szép alakok-

róli álmákat gerjesztenek a fiatal vándor keblében. 

A két part jelleme a nagy fahidnál egyszerre más színt 

ölt magára, mert a csinos, kényelmes lakházak, pompás palo

tákká s terje<jáüii£sjtö^ a nem épen különösen 

széles út a jobb oldalon tágas piaczczá változik, melynek 

közepén Nagy Péter emléke áll. A főváros e legnagyobb 

térét, balra az Admiralitás, jobbra a senatus, előttünk a 

hadügyminiszteriam épületei s a különösen szép és fény-

izlésben épült Sz. Izsák egyháza keriti körül; kelet felé 

fordulva az Admiralitás terére érünk; melly hallatlan nagy

ságú épülettel szemközt, az emiitett három főút nyílik meg 
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a néző előtt; — ugyanazon irányban tovább haladva a Sán

dor czár piaczára érünk, mellynek éjszaki oldalát a czárok? 

déli oldalát a félkörben épült főhaditörzs palotája képezi. 

E három egymásba nyil<5 tér Pétervár legszebb pontjai közé 

tartozik. Az egész területnek nagyságához képest csak ke

vés épület van ott, de ezek hasonlók terjedelemre nézve a 

mi Űj-épületünkhöz ; ezek azonban a művészet- és Ízlésnek 

megfelelő modor szerint épitvék. 

Valahányszor a zordon éjszak fővárosának e pompás 

s nagyszerű palotatömkelegén végighaladtam , mindannyi

szor eszembe jutott az, miszerint 1703-ban Nagy Péter 

veté meg mind e nagynak és szépnek alapját. A régi kor 

római s görög műveit, az utolsó századok Ízlése szerint, ős 

ázsiai hatalom által elővarázsolva vélték látni szemeim. 

A millyen fényesek & belváros részei, ép olly puszták 

s elhagyottak külvárosai; faházak, kövezet nélküli sáros 

széles utak, roppant kiterjedésű puszta térek, mellyek 

katonai gyakorlatokra alkalmazvák. — E rögtöni , fokoza

tot alig mutató átmenet, kellemetlenül hat az idegenre; 

azonban, mennél tovább vizsgáljuk, annál inkább bámulásra 

ragad* az egésznek nagyszerűsége , kivált ha a város fekvé

sét és az épen nem kedvező zordon éghajlatot tekintetbe 

vesszük. — Tizszeres erőfeszítés és munka s mennyivel 

több idő kelletett itt, mint akárhol a világon ülyenek alko

tására. — Mi nagy s az oroszok történetében lényeges esz

mét fejtett ki Nagy Péter e város alapítása által, azt akkor 

látjuk be csak, ha meggondoljuk: miszerint egyedül e pont 
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biztosítja éjszaki tartományit ellenséges támadások ellen ; 

hogy egyedül e város alapitása vonta maga után a puszta 

éjszak népesitését, s az orosz nemzet közelebbi érintke

zésbe hozatván Európa többi népeivel, művelődésének vala

mennyire lehető előmozdítását. 

Pétervár házainak száma 8661 , de ezek közöl csak 

5245 van kőből, a többi mind fából készült.— Az álloda-

lom tulajdona ezek közöl 487 ; egyház van 173, — 26 kü

lönféle vallások, a többi mind a görög egyház követőié. — 

Lakosainak száma, létének első százados évnapján 255,000 

volt, — most azonban 469,720. Ezek között 70,929 ka

tona ; igy tehát körülbelül minden hetedik egyén fegyver

viselő. Feltűnő az arány a férfi- és no-nem között; ugyanis 

van 335,669 férfi s csak 116,051 nő; — nem csuda tehát, 

ha a más országokban nők által végeztetni szokott minden

féle szolgálatot itt férfiakra bízzák. — A fogadókban, bol

tokban , kávéházakban, sőt a piaczon a kofák helyein is 

mind csak férfiakat látni, utczánanő ritkább jelenetek közé 

tartozik, mi közbevetőleg legyen mondva," épen nem kelle

mes. — Ez egyenetlen aránynak tulajdonítható az , hogy 

sokszor nőkkel zsúfolt hajók érkeznek , megűjitandók s föl-

elevenitendők a könnyelmüebb szép-nem mindenütt, kivált 

illy nagy városban szükséges koszorúját. —• Nemzetiség 

tekintetében 30,000 németet s nem egészen annyi francziát 

kivéve, a nép mind orosz. 

Az orosz birodalom e részének éghajlata felette rideg. 

Augustus hó utolsó és september első napjaiban délután 5 
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urától fogva nélkülözhetlen a téli giíaya. — Különösen kel

lemetlen vala, hogy nem száraz, de nedves hideg napjaink 

voltak. Nem csodálhatjuk tehát az ottani lakosok meleg 

Öltönyeit, mert a nyári néhány hétig tartő rendkívüli for

róságot , azonnal nedves, ezt pedig száraz hideg s havas 

telek váltják fel. — A. mivel a természet nem ajándékozta 

meg a világ e részét, azt mesterség által igyekeznek pó

tolni a minden élvek után sóvárgó emberek. Azon város

ban , hol még alma sem terem, a nagyszerű s fényes gyü

mölcsboltokban mesterségesen termesztett gyümölcsök min

den nemeit találjuk Ízléssel kitárva, a baraczkok, szilvák, 

szőllők legválogatottabb fajai feledteti velünk a czukrász-

boltok legfinomabb süteményeit. Az emberek, különösen 

mig fiatalok, mindig azt szeretik inkább, mit nehezebb megr 

szerezni, s igy magam is, nem levén különben különös ba

rátja a gyümölcsnek, itt nagyon kaptam rajta. Ha jól em

lékszem azonban, nem sokára elhagyott e mohó vágy, mert 

ott, hol egy baraczk ára 2 váltó forint, a gyomor kívánsá

gának sokszor nem lehet áldozni. 

A theaivás közönséges szokás Oroszországban, úgy

annyira , hogy férfiak hátukon theával telt hordóval járnak 

az utczán s árulják a munkásoknak e kedvelt, s az ottani 

éghajlatnál fogva felette egészséges italt. A kávéházakban 

üvegpohárban nyújtják s valóban olly jó izü s még nem túl

ságosan izgató , hogy nem csodálom, miszerént mindennél 

többre becsülik. Tudva levő dolog, hogy az orosz thea leg

jobb, mert karavánok által érkezvén, a tengeri víz behatása 
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által mitsem veszt szagából s erejéből. Pétervárt nagy rak-
helyek vannak fényes boltokkal, mellyekben árultatik a be
cses plánta, melly itt a vevőnek még valóságos eredeti borí
tékban nyujtátik. A ládácskák külseje igen tarka, chinai 
modor szerint festvék be, s mennél finomabb a benne rejlő 
növény, annál fényesebb s gazdagabb a kiállítás. — E bol
tokból küldik széjjel az egész világba azon híres s ritkán 
eredetiségben kapható orosz karaván theát. 

Séta közben egy nap nagy embertömeget láttunk végig
haladni a Nevsky-Prospecten a kazáni Mária szentegyháza 
felé; tudakozódásunkra megértettük, hogy a czár koronáz-
tatásának évnapja, tiszteletére a metropolita nagy isteni
tiszteletet tartand. Mi is azonnal hozzájok csatlakoztunk s 
a főajtóhoz állottunk, hogy lássuk a temérdek nemzeties 
fogatokban érkező urakat és a metropolita díszmenetét. 

x\ kazáni Mária temploma, az Izsák egyházát kivéve, 
talán a főváros legszebbike. Külseje eredeti s nagyszerű, 
belseje pedig nem tűlczifrázott, sépen azoknál fogva imára 
késztető s alkalmas a magába-szállásra. Az egyház maga 
olasz izlés szerint, keresztalakban épült, közepét roppant 
nagyságú kúp képezi, eleje oszlopzaton nyugszik, melly 
alatt a fő bemenet van, éhez két oldalról félkörben 132 
oszlop által képzett görög izlésü nyilt csarnok vezet, mi az 
egésznek eredeti s nagyszerű , a szent hely ájtatos jellemét 
pedig nagy mértékben neveli. — Az ajtó , melly körülbe
lül 5 és % öl magasságú, régi izlés szerint nagy szorga
lommal készült bronz öntvény s mintegy az örökvalőságnak 

Podmaniczky űt. 0» 
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jelképe, annyira feltűnő a tömör alkata. — Az egyház bel

seje egyszeríí ugyan, de mégis fényes, mert roppant átmé

rőn gránitoszlopokon nyugszik az e^ész bolthajtás ; — szá

mos, ütközetek ajkalmával elvett zászlók, Davoust franczia 

tábornagy parancsnoki buzogánya s Suwarov sirja díszitik. 

Az Ikonostas vagyis oltár, tiszta, részint öntött, részint 

koliolt ezüstből készült, belértéke összegét, melly felette 

nagyra rug, elfelejtettem. Az egyházat ékesitö szent képek, 

mind Susanoff és Brü low orosz festészek művei. Mindez 

eléggé mutatja, "hogy e szent helyen a vallás és nemzeti 

büszkeség emlékei egyesítik azt, mit jónak s magasztosnak 

tartok. 

Hiába lestük a metropolitát, mert mint megérthettük 

a közöttünk levők szavaiból, már elkezdetett volt az isteni 

tisztelet s a főpap első volt az érkezők között. Bemenvéna 

zsúfolt egyházba, egy úr német nyelven arra figyelmeztet: 

ügyelnék kevéssé a kilátszó zsebkendőmre. Megvallom, 

midőn előttünk újakat nézünk s vizsgálunk, kellemetlenül 

zavarják meg elménket efféle figyelmeztetések; mindamel

lett megköszönve jó akaratát, letérdeltem én is , látván, 

hogy senki sem marad állva. — Örültem, mikor vége volt 

e szertartásnak, melléét nem értettem ugyan , de a kifejtett 

pompa s dísz után iíélve, mindenesetre nagyszerű volt. 

A metropolita magas termetű, tiszta hosszú hófehér 

szakálú férfi; lilaszínü és fehér papi öltönye, az azokon 

csillogó gyémánt-keresztek fénye, agg kora s azon különös 

tiszteletet gerjesztő eljárás , mellyel a körötte leboruló né-

# 
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pet megáldotta, nagy hatással voltak reám s minden ide
genre. A nép hatlovas hintájának lépcsőzeteig kisérte őt s 
együtt maradt, mig el nem távozott a tisztes főpap. 

Csak most, midőn oszlani kezde a tömeg s azzal mi 
is, emlékezem vissza ismeretlen barátom szavaira s illetőleg 
zsebkendőmre ; s ime , ez, mint tulajdonom , nem létezett 
többé, mert kihúzták azt valóban, Azon úr alkalmasint régibb 
ido óta tartózkodván itt, már jobban megbarátkozott a szo
kásokkal, különben ez bizony nálunk is nagyon megszokott 
történni az emberen. 

Minthogy e szertartásnál hosszabb idő óta ismét sok 
népet láttam egy tömegben , akaratlanul az orosz nép jel
lemét kezdem taglalgatni, egybevetve s hasonlitva az eddig 
látottakat s tapasztaltakat. A nép öltönyéről már szólottam ; 
de az általános, egészen a hihetetlenhez közelgő piszok 
annyira kellemetlenné teszi e'különben csinos viseletet, 
hogy szinte csúnyának s minden költőiséget nélkülözőnek 
mondhatnók azt; — néha azonban akadunk gazdagabb pol
gárokra és kereskedőkre, kik tisztaság és a színek csinosabb 
összeállítására nézve jóvá teszik azt, mit a nép maga piszok 
s hanyagság által elront. Az oroszok í'Ő jellemvonásai: a 
durvaság, (meg kell azonban vallani, hogy a jóság épen nem 
hiányzik a műveletlen osztálynál sem), a szenteskedés és az 
iszákosság. Az elsőt bizonyitják a temérdek verekedések 
és veszekedések; ütlegre hamar rá kerül a dolog váltott 
szavak után ; de annyira káromkodni, mint a magyar, nem 
szoktak. A szenteskedés tetőpontját érte el; szent képek 

5* 
3 
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csőkolása, keresztek hányása, földre borulás, kézcsókolás, 

mindezeket olly nagy mértékben tapasztalni, nem csak az 

egyházakban, de az utczákon is, — temérdek szent képeks 

ereklyék levén felaggatva, —hogy szinte visszásnak s nevet

ségesnek látszik, míg hozzá nem szokunk. — A nép főbb 

mulatságai a nálunk is már ismeretes orosz fürdő, mellynek 

használását Ízlésem szerént inkább kínnak, mint élvezetnek 

tartom; az égett bor és csaj — thea és égettbor-keverék — 

ivása. Ez utolsót mennyire kedvellik s mi nagy szorgalom

mal élvezik, bizonyítják a temérdek részegen tántorgó , 

rezes orrú s kakas képű utczai kóborok. — Arra, ki nyel-

vöket nem érti, az ugyanazon behatást gyakorolja, mint az 

oláhoké; annyira durván s fenhangon szólának, hogy akkor 

is szidatni vélünk, mikor a legjobb akarattal mondott sza

vakat intézik hozzánk. 

A kazáni Mária-egyházat elhagyva , lefelé haladtunk 

a Nevszki-Prospecten. Alig néhány száz lépésnyi járás 

után egy épülethez értünk, melly első pillanatra keveset 

mutat, kivéve roppant terjedelmességét s a körötte uralkodó 

élénkséget; de közelebb érvén, a pétervári nagy bazár volt 

előttünk. — Ezen roppant terjedelmű boltcsarnokok közön

ségesek Oroszországban, s különösen azért érdekesek, mert 

százakra menő kis boltjaikban a kereskedés nemzeti czik-

kekkel nemzeti modor szerint űzetik. Ugyanis alig teszünk 

néhány lépéstilly csarnokban,—mellynekbelsejenem magas, 

két oldalról nyilnak az egymás mellett levő kisebb nagyobb 

boltok s raktárak, — s azonnal egész sereg támad meg* 
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mind régi fajtájú valóságos oroszok; ezek mindegyike por
tékáit ajánlja s mintegy kényszerít, hogy vegyünk valamit, 
bár mi csekélység legyen is az. — Mostani minden nemze
ties jeleneteket magában felemésztő, az egyetemes művelő
dés felé nagy léptekkel haladé korszakunkban, kétszeresen 
jól esnek illy jelenetek, mert festészi eredetiséget egyesíte
nek a nemzeti ős szokással, mi nekünk magyaroknak, az 
Ősiségeket tisztelőknek, különösen kedves. — Végigsétál
tunk az egész csarnokon, néhány csekélységek vásárlása 
által feljogosítván magunkat mindennek megtekintésére. A 
prém-raktárak s ezek itt valóban, valamint bőségre, ugy 
finomságra s külső szépségre nézve is a világon első helyet 
foglalnak el , és a bőrhimzések fo árúczikkeket képeznek. 
A legjobban kicserzett s veresre, zöldre vagy sárgára fény
mázolt bőrökből kaphatni itt dohányzacskókat, papucsokat, 
csizmákat, kisebb útazó-táskákat, málnákat, mellyek készí
tésénél czélszerüséget külső szépséggel lehet párosítani; az 
arany- s ezüstfonalakból készült hímzések szép vegyületet 
képeznek a tisztán kidolgozott bőrök élénk színeivel. 

Az Admiralitást, császári palotát s a fő haditörzs palo
táit kivéve, ez a fővárosnak legnagyobb egészet képző épü
lete. Külseje hosszú négyszeget képez, mellynek egyik vége 
keskenyebb a másiknál; belseje, valamint épitésmo dóra, ugy 
a boltok külső s belső csinosságára nézve sem hasonlítható 
Európa más országai akármelly hasonszerü csarnokához. 

A hosszas séta, mellynek nálunk közönséges embe
reknél bekövetkezni szokott egyik fő eredménye a jó étvágy, 
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fogadónk felé vezérlé akaratlanul lépteinket. — Fétervár-

nak fogadói nagyok, de nem eléggé tisztán tartvák. — Mi 

a, „Paris" szállodában laktunk, minthogy ez egyetlen , hol 

ebédlőterem is létezik; a többiekben szobánál s reggelinél 

egyéb nem kapható. Egy szobáért hetenként 40 frankot 

fizettünk, ebédelhettünk pedig étlap szer ént 5 franktól fogva 

egészen 254g. Mi az első módot hozván divatba, kaptunk 

3 frankért 3 tál ételt; a kávét, kenyeret és szeszes italokat 

külön fizetvén , egy ebéd körülbelül 7 frankba került s igy 

tehát szoba és ebéd naponként 12 és ^frankot tettek. Ehhez 

adva a reggelit s az estvéli theát, alig lehet 20 frankon alól 

kijönni naponként, s e számba semmiféle mulatságra szánt 

költség nincsen befoglalva. — Látni tehát ezen, a mennyire 

lehet gazdaságos budget nyomán, hogy Pétervár méregdrága 

város. — Az ételek s a borok jóságas finomsága, elfelejteté 

velünk a rongyos s kényelmetlen ágyakat s az orosz parasz

tok , — szobalányok hiánya miatt, — ügyetlen szolgálatát. 

Ebédléseink közben szerencsém volt láthatni több katonai 

s polgári főhivatalnokot. Ez utóbbiak a főbb rendet képező 

osztály, mind szépen megberetvált s kihízott egyénekből 

állt, arczukon a mogol faj jellegének fővonásai láthatók 

még. Ugyanis többnyire kiduzzadt pofájú, kis, élesre met

szett szemű , pisze orrú s feketebarna, sokszor sárgás test-

színűek. Arczkifejezésök nem vidor s még kevésbbé barát

ságos. Nem tudom, mi okból, de mintha a titkos rendőrség 

tagjai volnának, annyira átható s vizsga pillantásokat vetet

tek reánk, kis asztalkánál szerényen együtt falatozó úta-
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zókra. — Az öltözetet a férfiaknál s különösen az asszo
nyoknál tisztának s többnyire fényesnek s divatosnak lehet 
mondani. A no-nemre épen nem alkalmazhatók a férfiakról 
itt mondottak; az ő orczáik kifejezése inkább barátságos, 
mint elijesztő, és szemeik tüze kellemesen átható. 

A koronáztatás évnapja, este a Nevszki-Prospecten 
levő Sándor-színházban rendezett dísz-előadás által ünne
peltetett. — A színház külseje nagyszerű, de túlzottan eset
len, szokott modor szerint épült négyszöget képez, elől osz-
lopzattal s a főbemenettel. Belseje Öt emeletes, gyéren van 
díszitve XVIII. századbeli izlés szerint készült aranyzott 
metszvényekkel. A főszín , melly belső ékitésül használta
tott , az aranyozásokon kivül, fehér; a világitás épen nem 
fényes, sőt, megvallván az igazat, rosznak mondható. — 
A nap ünnepélyessége végett eredeti orosz daljátékot adtak 
elé 5 a kiállítás fényes volt, a történetből levén meritve a 
tárgy. Nem hiányoztak nagyszerű díszmenetek, kardalok s 
fényes nemzeti öltönyök.— Az egészből keveset értettem; 
füleim azonban észrevették, hogy az orosz nyelv nagyon 
kevés hajlékonysággal bir, következőleg énekre nem alkal
mas. A zene, egyhangúságánál fogva untató volt. — Nagy 
hatást idézett elő az egész személyzet által a darab végé
vel elénekelt nemzeti hymnus. Zenéje egyszerű ugyan, de 
ünnepélyes, sok helyen erőteljes s az angolok nemzeti dalára 
emlékeztet. — E kardal alatt, az egész közönség , melly 
többnyire díszruhában levő tisztekből, hivatalnokokból, a 
páholyokban drága-kövekkel megrakott nőkből állott, — 
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felkelts állva maradt mind végig. — A színházból távozva, 

Ösmeretlen őrangyalom ismét mellém lopódzik az előcsar

nokban, s ugyanazon intőszavakat, zsebkendőmet illetőleg^ 

intézé hozzám, mint reggel az anyaszentegyházban. — 

Most már igazán nem tudtam, mit mondjak. Haragudni nem 

mertem, hiszen igaza volt már egyszer; — más részről 

pedig restelltem, hogy geniusom az által nyilvánitja irán

tam való jó akaratját s figyelmét, hogy kendőm felett őrkö

dik. — Most az egyszer azonban sokkal műveltebb körben 

éreztem magamat, mint hogy legkisebb gyanú támadhatott 

volna bennem. 

Az azon nap látottak s tapasztaltak által kielégítve, 

csendesen ballagtunk, a már első sétám óta nekem olly 

kedves kávéházunk felé. — A kávéházak itt egészen fran-

czia modor szerint rendezvék; czukrász , ebédlő s kávézó 

terem újságlapokkal, mindenki vágyának eleget tesznek. A 

nappal bármelly órájában szólunk be , időhöz mért anyagi 

élvezetben részesülhetünk. — A belső elrendezés a legfé

nyesebb ; bársonynál egyebet a bútorokon nem lát a szem ; 

ezek pedig kényelmes karszékek, pamlagok, nem pedig, 

mint nálunk szokás, kemény vasszékek. — Az ott található 

újságlapok közöl rendes olvasmányom volt a Gazette de 

Francé s a pétervári hirlap ; ez utóbbi ugyan nagyon szá

raz olvasmány, de idegenre nézve mindamellett érdekes. 

Olvasmányokról szólván, lehetlen itt emiitlenül hagynom, 

mennyire feltűnt előttem , hogy Pétervárt a könyvárus bol

tok olly ritkák, mint a fehér holló; a fényűzési czikkekkeí 
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telt raktárak annál gyakoriabbak s fényre nézve Parissal s 
Londonnal vetekednek. — A drágaság mennyire túlságos , 
megítélhető onnan, hogy egy bokor (pár) finom keztyűnek 
ára nyolcz frank. Meg kell azonban vallani, hogy bár mit 
veszünk, az tartós s jó anyagból, ügyesen s csinosan van 
készitve. A mesteremberek legnagyobb része külföldi, több
nyire francziák vagy németek. 

Nem vagyok ugyan barátja az ismételt s hosszas leírá
soknak ; mind a mellett kénytelen vagyok szólani néhány 
fényesebb épületekről, nem azért, mintha meg volnék győ
ződve arról, mikép szavaim után az olvasó tiszta s kimért 
fogalmat szerezhetne magának a művek valóságos minősé
géről, hanem csupán azért, mert hiszem, hogy azoknak 
leírása közben fordulhatnak elő a népek és városok jelle
mét felvilágosító tények is. 

A czári palota már azért is érdekes, mert csak most 
készültel , miután 1857-ben tűzvész által megsemmisült. 
Külseje rendes négyszöget képez, mellynek mindegyik oldala 
200 angol yard hosszaságú; éjszaki arcza a Nevára néz, a 
déli pedig a szemközt levő fő haditörzs palotájával a Sán
dor-tért képezi; nyugat s kelet felől az Eremitage- és a régi 
Adiniralitással szomszédos.—Az ízlés, mely szerint épült, 
olasz, byzanti modorú oszlopzatokkal. Falai barnára fest-
vék, az ablakfák tölgyből készitvék fényes rézkapcsokkal. 
A Sándortérre nyiló három oszlopon nyugvó kapuk, a fő 
bemeneteleket képezik. A főlépcsőnek kúpját arany foglal-
ványokban igen szép fresco festvények díszítik s hatalmas 
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gránit-oszlopokon nyugszik; a lépcsők márványból metsz-

vék. Az épületnek jelleme inkább a régi, mint űj modor

hoz közeledik. A nagy mértékben kifejtett pompa s fény 

daczára sem nélkülözünk az egészben bizonyos classicai 

egyszerűséget, mi a mostani túlezifrázott s kisszerű ékitvé-

nyekben bővelkedő korszakunkban kétszeresen jól esik. 

A belsejében látott termek közöl, csak kettőt akarok 

megemlíteni, véleményem szerint legkitűnőbbet. — Az 

egyiknek falai fehér-márványból rakvák; boltja tiz mala-

cliit oszlopon nyugszik, mellyek talapzata és koronái arany

zott bronz-Öntvények; a fehér és zöld színek s az arany 

igen szép vegyületet képeznek, gazdagot különösen , ha 

meggondoljuk, hogy nálunk a malachitkő , csak női éksze

reknél aranyba foglaltan használtatik. A másik terem szinte 

egészen fehér-márvány. Hatvan aranyzott körülfutó oszlop, 

mintegy a termet övedző csarnokot képez; két oldalát az 

orosz városok czímerei ékesítik; egyszersmind legfénye

sebb s legnagyobb terme a palotának. Az ajtók mind ma-

hagón fából készitvék aranyzott szegélyekkel. Az épület 

többi termeiben látott tömérdek közöl, különösen emlékem

ben maradtak a három orosz főherczegno — a Miklós czár 

leányainak — életnagyságú arczképei; mert hol a termé

szet szépségei a művész mesteri ecsetével párosulnak, ott 

a szem valódi élvezetben részesül. Láttam Potemkin, Suwa-

row, Wittgenstein s több orosz nagyok arczképeit, s Nagy 

Péter ütközeteinek rajzait; ezeket Napóleon Parisba hur-

czoltatta volt Moszkvából. 
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A czári palota s az Admiralitás közötti szűk téren 
pléhernyő alatt, roppant nagyságú vaskályhát láttunk. Kér-
dezködvén rendeltetésök felől, azt tudtuk meg, hogy udvari 
tánczvigalmak vagy ünnepélyek alkalmával e kályha körött 
gyűlnek össze a vendégek cselédei, meredt tagjaikat megfa
gyás ellen biztositandék. 

A czári palotával kelet felől szomszédos az Eremitage. 
Neve onnan vette eredetét, mert Katalin czárné üres órái
ban itt szokta volt maga körött összegyűjteni a művészek 
és tudósok nekie annyira kedves társaságát. — A palota 
belseje muzeumot képez. Nyolcz teremben van kiállítva a 
képtár; szép példányait láthatni az olasz és németalföldi 
iskoláknak. Rafael, Corregio,. Guido-Réni, Van Dyk, Rem-
brand munkái díszesitik azt. — A képtár rendezése külö
nösen eredeti s kellemes, mert nem a szokott modor szerint 
aggatvák egymás mellé, hanem bútorozott termekben, mint 
lakszobákban szorvák széjjel a festvények; az egésznek 
megtekintése kevésbbé fárasztó; más részről pedig szívesen 
nélkülözzük az unalmas kimért egyalakuságot. A ritkaságok 
gyűjteménye gazdag, Pompéjiban kiásott régiségekre nézve, 
de korántsem hasonlítható London vagy Berlin hason 
gyűjteményeihez. Elefántcsontból láttuk 4 apostol szob
rait s egy terebélyes cserfát; — e metszvények Péter 
czár tulajdon kezeinek müvei, s mint illyenek felette 
nagy becsben állanak az oroszoknál. — Az ékszerek 
gyűjteményében első helyet foglal egy galambtojás 
nagyságú gyöngy, több drágakövekbe foglalt virágbokré-
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iák, — nemkülönben tiszta fényű s tetemes nagyságú gyé

mántok. 

Az újabb épületek legszebbike kétségen kivül az 

Izsák egyháza. Falai hamuszín márványból rakvák; köze

pét nagyszerű kúp képeli ; négy szögletét kisebb kúpok 

díszesitik; ezek oszlopai gránitbél metszvék. Az oszlopok 

talpai s koronái bronzöntvények, a kúpok réztetői vastagán 

aranyozvák. — A mondottakat egybevetve , képzelhetni t 

mi nagyszerű s fényes az egész épület. Ha elkészül tökéle

tesen, a mostani újabb európai épitmények legszebbjei közé 

lesz sorozható mindenesetre. Különösen szerencsésen van 

választva az egyháznak fekvése, mert Péter czár terén sza

badon áll. Illy nagyszerű épületeknek sok hely kell; mert 

nagyobb távolságból tekintve, annálinkább feltűnő az egyes 

részek szépsége, valamint az egésznek együttvéve jó szem

mértéke s nagyszerűsége. 

Pétervárnak tömérdek czári palotái vannak. Hlyének 

a Neva partján, az Eremitagon túl a márvány- és taurusi; 

a városban a Mihály és Leichtenbergi herczegek palotái. 

Ez utóbbiakat, melly nemrég készült, kivéve szépségre 

nézve, egyik sem feltűnő. — A márványpalota, melly nevét 

az anyagtól, mellybol épült veszi, s mellyről annyit hallunk 

szólani, most egészen elhagyott állapotban sínlik. De már 

akkor hallottam volt, hogy a mostani czár újra készül átala

kíttatni azt. Emlitésre méltó még a nyári kert; valamint 

belső csinos elrendezését, ugy világhírű, e nemben nagy

szerűségre s szépségre nézve egyetlen, vasrostélyzatát min-
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den utazó megbámulja.—Pétervár 12 fokkal éjszakiabb mint 
Pest, annálfogva ott a leghosszabb nappal és éjjel 3 órával 
"hosszabb a miénknél, az pedig roppant különbséget okoz az 
időjárásra nézve. A hosszas tél, smás részről azon nagy figye
lem, mellyet az orosz állodalom a hadsereg gyakoroltatása- s 
kiképeztetésére fordit, az épületek egy egészen eredeti, sehol 
a világon nem létező nemét idézték elő, a katonai gyakorló 
házakat. — Katonai gyakorlatokra hosszas, lovagdák min
tájára épitett termeket használnak télen által a roppant 
hideg miatt. Hogy azok e czélnak megfeleljenek, rendkívül 
nagyok. Láttam egyet, mellyben két zászlóalj egész kénye
lemmel teheti mozdulatait. Legnagyobb mesterség az illy 
épületek tetőinek összerakása: de épen ez alkalommal 
bámultam az orosz ácsok ügyességét s az éjszak ős erdői
ből hozott fenyő szálak hosszaságát és hajlékonyságát. Fel
mentünk , megnézendők, mi ügyesen állitvák össze e rop
pant nagy tető egyes részei. Az egész fatomegnek nyug-
pontul a négy falnál egyéb nem szolgálván, egy ember lép
tei alatt hintázni kezd, de soha meg nem törik, még kevésbbé 
roskad össze. — Ez épületek legújabb s legnagyobb pél
dányát Moszkvában csodálhatni. Ennek nagyságáról akkor 
szerezhetünk csak helyes fogalmat, ha tudjuk, hogy belse
jében több ezer ember gyűlt össze tánczvigalomra; atáncz-
termet kivéve, más ét- s mulató-szobák is léteztek, s 
mindezen felül még elég hely maradt, hogy minden egyes 
hintó szinte behajtatott, szárazon rakván s vévén fel 
tulajdonosát. így tehát az épület szabadon álló belső 
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világossága elosztatván , teltek belőle táncz- , ét- , mulató

termek s nagy előcsarnok a hintók számára. 

Szép Őszi napjaink levén, több kirándulásokat tettünk, 

az egyetlen, még akkor ott létező vasúton Zarskojeselóba, 

hol bámultuk a czár nyári lakát, a kerteket s mindazt, mit 

az uralkodók hasonszeríí palotáiban láthatni. — Nem aka

rok senkit untatni a mindenütt ugyanazon nemben láthatók 

hosszas leirásával; nem is forditottam nagy gondot a kőtö-

megek és felette terjedelmes üvegházak megtekintésére, 

hanem inkább a szabad levegő kellemeit s a természet szép

ségeit élveztem, a művészileg rendezett s tisztán tartott 

kertekbeni sétáink alatt. Az indóház és a vasút még akkor 

nagyon tökéletlenek voltak ; nem is hiszem , hogy valaha 

egészen lábra kaphasson itt e különben már-már egyete

mességre vergődő hasznos intézmény. A végtelen tél , a 

hófúvások és torlaszok, majdnem legyőzhetlen akadályokat 

képeznek. 

Nem tudom hová készülvén egyszer, felette jókor 

keltünk. Az utczára érve, nagyon ismeretes zene ütötte 

meg füleimet; tovább érve a csordást találtam, ki hosszas 

kürtje hangjain gyűjtötte össze híveit. A kürt épen ollyan 

alkotá&ű volt, mint a magyar csordásoké , innen ismeretes 

hangja előttem. E szokást nem tartom illőnek e nagyszerű 

fővároshoz 5 nem lehet nevetségesebb valami, mint fényes 

paloták között kürtölő csordást s teliéncsordát találni. 

A bérkocsiknak két neme létezik. Az egyik osztály, 

melly a főbb piaczokon található , csak roppant nagyságú, 
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esetlenül készült hintók előtt, kéts néha három lovat hasz
nál; ez utánzása az Európa többi országaiban divatozó 
fuvaroknak. — A másik osztályt az úgynevezett szvoicsi-
kok képezik. Ez egylovű fogat, a hintó maga közönséges 
ernyő nélküli droski. Egyben legfeljebb két ember fér el, 
a piszkos kocsis mögötti hosszas és keskeny támasz nél
küli ülésen ; — kellemetlen fuvar, mert legkisebb sár alkal
mával a mellettünk szabadon forgó kerekek bemaszatolnak 
bennünket, s ha eső esik, átázunk. A kocsisok egészen ere
deti hálóruhás , hosszú szakálú , alacsony kalapú , felette 
piszkos oroszok. Mindegyiknek nyakán bádog lapocska 
csüng, mellyre kocsijának száma van metszve. 

A távolságok nagyok lévén, sokszor kénytelenek 
vagyunk használni e különben kellemetlen droskikat. Min
denkinek ajánlom, hogy előre s világosan alkudjék; külön
ben, ha idegen, bizonyos lehet benne, hogy megcsalják. — 
Mert a pénznemre nézve sok alkalmatlansága van az ide
gennek. Egy ezüst rubel felér 3% bankó-rubellel; mind a 
mellett, hogy az első pénznem van elfogadva az álladalom 
által, mégis közönségesen az utóbbikat használják. Az alku 
rubelben történvén , az idegen azt véli, hogy bankóról 
van szó, fizetésre kerülvén a dolog, ezüstöt követel
nek. — Ekkor az általános szokásra hivatkozunk, az 
orosz a törvényre hivatkozik , miből közönségesen az ide
gennek megcsalatása következik. — A szvoicsik mestere 
illy alkuknak, mit magam szomorú tapasztalása után kény
telen voltam általlátni. 
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A pénzről még néhány megjegyzést teszek, mert ez 

szinte azon intézmények közé tartozik, mellynek mikénti 

rendezése nagy érdekkel van az idegenekre nézve. — Az 

arany pénz imperial nevű s hét ezüst rubelt képvisel. Egy 

ezüst rubel értéke rendes állapotban 1 forint s 32 ezüst 

krajczár a mi pénzünk szerint; egy rubel 100 kopekre osz-

tatik fel. — Ezüstből forgásban vannak rubelok, és 50, 25, 

20 kopekos pénzek; — rézből egy és fél kopekok vannak 

verve. — ízen fémpénzen kivül, melly belső értékére nézve 

legjobb s legtisztább, vannak még bankjegyek is. — A 

viszony a két pénznem között ugyanaz, melly nálunk 18-18 

előtt volt, t i. sok az arany és ezüst, a bankjegyeket inkább 

csak kényelem okáért használják. — Egy ezüst rubel, mint 

mondám, felér V/2 bankó-rubellel. — Ez utóbbi pénznem 

egyébiránt már egészen forgalmon kivül van, s a mint emlí

tettem, a nép még használja, annyiban, mennyiben általa a 

tudatlanokat reméli csalhatni. — Aranypénzt a határokon 

tűlvinni tilos. 

Nekem nagy alkalmatlanságot csináltak a varsói keres

kedelmi bank jegyei. — Ugyanis Rigában porosz pénzt 

váltván, illy jegyeket kaptam helyette , ezeket aztán nem 

akarták elfogadni, azt adván feleletül, hogy csak Lengyel

országban, vannak forgalomban. Meglehet, hogy ez mind nem 

igaz, s csak azért történt rajtam, mert a nyelvet s azt, mi a 

jegyeken nyomtatva van, nem értettem. — Péterváratt is 

csak veszteséggel szabadulhattam szerencsétlenségemre bir

tokomba jutott varsói bankjegyeimtől. 
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Több előttem ismeretlen szokások között feltűnt nekem 
az i s , hogy a város roppant terjedelme miatt, a levélhor
dozók, nem ugy, mint hálunk , gyalog, hanem lóháton jár
nak. Lovaik már nagyon ismervén teendő útjaikat, minden 
intés vagy kormányzás nélkül lassan ügetve haladnak; hol 
szükségesnek tudják, megállanak s csendesen bevárják gaz-
dájok visszaérkeztét, kit nyeregben érezvén, ismét gépsze-
rüleg ügetni kezdenek. — A. levélhordozó maga, valamint 
lova i s , többnyire a hadsereg elöregedett tagjaiból vá
lás ztvák. 

Vasárnaponként délután rendesen egy droskit fogadva, 
a szigetekre rándultunk, mert akkor az egész népség ott 
sétál a zöldben, pihen, kocsikázik, vagy az ottani faszin-
házban mulat. 

Színházak közöl állandóan nyitva vannak Péterváratt, 
a Sándor- és Mihályszinházak. Az elsőben orosz nyelven 
adatnak színdarabok és daljátékok, a másikban egy franczia 
s egy német szinésztársaság működik ; ottlétem alatt a fran
czia előadásokat sokszor meglátogattam, — mert a társa
ság ügyes tagokkal s különösen szép női személyzettel 
birt .— Estvénként öt frankért alig lehet nagyobb élvezetet 
kivánni egy jókedvű, franczia vaudevillenél. — Ott ismét 
tapasztaltam, hogy nincs nemzet, a francziát kivéve, melly 
elménczkedésre, jókedvre és szinpadoni ügyességre nézve 
annyira vitte s jelleménél fogva birta volna vinni a színi, 
különösen a víg előadásokat. Mikor jó franczia társaságot 
látok, mintegy a színpadon történőkkel azonosítva érzem 

Podmaniczky ú t. 4 
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magamat, annyira elragad ügyességük s az előadás termé

szetessége. 

A Kamensi-szigeten levő faszinház, nyáron által szinte 

használtatik többnyire víg előadásokra. A színház belseje, 

valamint külseje tiszta és csinos, szépnek mondani nem 

lehet. — A nagy -udvari s a kőszinházak csak télen nyit-

vák a táncz és az olasz daljátékok számára. 

A város tetemes része fából levén épiíve, itt különö

sen jól rendezettek a tűzvészek elleni intézmények. A város 

külön részeiben magas tornyok épitvék; ezek legfelsőbb 

tetojén van az őr, a tornyok alsó részében megtöltött vízi-

puskák állanak felhámozott lovakkal. Jelt adván a torony 

tetején őrködő, a szekerek azonnal indulnak azon irányban, 

melly felől a jel ki van tűzve. Több illy torony létezvén, 

lehetetlen, hogy tüstént segitség ne érkezzék a veszély helyére. 

Az emlékek közöl megnéztem Péter czárét, melly 

világhirű, különösen azon roppant nagyságú szikla miatt, 

melly talpazatul van használva. — A lovagszobor nagy

szerű, s mennyire én megítélni birtam, művészileg is jól 

alkotott; a szikla azonban, mellyre állitva van, épen nem 

különös nagyságú; könnyű hibának tartom, hogy nincs 

meghagyva a maga természetes durvaságában, hanem meg 

van faragva, mi annyira semmivé tette minden képzelődé-

simet azon híres szikláról, hogy többet az emlék felé nem 

irányoztam lépteimet. 

Történeti emléknek mondhatni a Neva jobb partján az 
Eremi tagéval szemközt álló faházat és csónakot. — Mind-
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kettőt Nagy Péter maga faragta s illesztette Össze , mikor e 

tartományokat elfoglalta volt. A kis épületnek egyik felé

ben Krisztus képe ereklyeként tiszteltetik, mert a czár 

magával szokta volt hordani azt élte utolsó órájáig. A másik 

felében durván faragott bútorokat látunk, mellyeket tulaj

don kezeivel készitett volt magának az orosz birodalom 

űjjás nagygyá alkotója. — Az uralkodó ezár az egész felé

ben csinos házat épittetett, hogy igy megóvja az idő mos-

tohaságától. — Egy körülötte levő , angol modor szerint 

rendezett s tisztán tartott kertecske díszesiti. 

Tudományos intézetekre nézve legnagyobbszerű az 

egyetem. Léteznek több kisebb s alsóbb rendű tanintézetek 

is. — A tanulók száma tetemes, ezt az idegen kénytelen 

észrevenni, mert minden tanuló katonai egyenruhát visel. 

Az intézetek szerént különbözők az öltönyök is. — Az 

egyetem hallgatói kék frakkot sárga hajtókával és számos 

szegletes föveget viselnek. — Olaszhonban a kis gyerme

kektől egész a serdülő ifjakig , barát ruhában látni a tanu

lókat, s itt ugyanazokat katonai egyenruhában. Ez két ellen

tét , s most már mondja meg nekem valaki, a kettő közöl 

mellyiknek van igaza? — Véleményem szerént egynek 

sincs. Mert hol a lelket akarjuk művelni, ott zsarnoki egy

formaságot nem lehet emeltyűnek használni. 

A Neva jobb partján van ahajómüvészetek akadémiá

jának fényes palotája.—Ez felette üdvös intézet, mennyi

ben általa fiatal orosz művészek neveltetnek, s kiképeztetés 

kedvéért külföldre küldetnek. Az akadémia termeiben egy 

-r 
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tisztán orosz művészek festvényciből alkotott képtár lát

ható, — a legnagyobb rész másolatok ugyan , de mind a 

mellett sokaknál kitűnők a szorgalom s a művészi ihlet fej

lődő nyomai. A mostani orosz művészek között Brütow 

foglalja el, azt hiszem, az első helyet. Munkái között pedig 

,,Pompeji vég-napja" mindenesetre nagyszerű mü, nem csak 

a csoportozatok szerkezét, de a színvegyületet tekintve i s ; 

a félelem s iszonyodás, kétségbeesés s a halál, valóként 

állíttatnak elénk. 

Az emberi nyomort enyhito intézetek közöl megnéz

tem egy kórházat s a lelenczek házát. — Mindkettő sokkal 

nagyobb , mint minden, mit e nemben eddigelé láttam. A 

kórház azonban sem belrendezésre sem tisztaságra nézve 

nem hasonlítható Berlin e nembeli intézeteihez. — Lelencz-

házak mennyire szükségesek az orosz birodalomban; meg

ítélhetni azok nagy száma- s terjedtségéből. Ennek okát 

máshol alig kereshetjük, mint a hadseregben. Mindenütt, 

hol sokáig kénytelenek katonáskodni, tömérdek a házassá

gon kivüli gyermek. Kötelessége tehát az álladalomnak, 

miután oka a rosznak, azt lehetőleg enyhíteni. 

Gyárak közöl a góbiin — a szőnyegek egy neme, — 

és a tükör-gyárt tartom nevezeteseknek. Gyártmányaik 

európai hirűek: különösen az első csak Parisban talált 

eddigelé vetélytársra. — Az újabb goblinek különböznek 

a régiektől. Azok inkább festvényekhez hasonlítottak; a 

mostaniak külseje bársony fényű, fogásra nézve pedig ahoz 

egészen hasonló- -— A pétervári goblingyár, mint minden 
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hasonmásai, csak addig állhat fen , mig nagyszerű megren

delések segítik elő. A Kremel számára láttam két, épen 

készülő félben levő szőnyeget; egy-egynek ára 3500 ezüst 

rubel: illyen árakat természetesen ritka egyes ember fizet

het. — A tűkörgyárnak, raktáraiból itélve , nagy keleté 

van ; de természetesnek is találom. Mi délies népek sokat 

vagyunk szabadban, mig az orosz többet élvén szobáiban, 

nagy fényt s pazart fejt ki azok bútorozásában. Ezek leg

nagyobb éke pedig tiszta s nagy tükrök. 

Mikor Pétervárra érkeztem, azonnal tartózkodási enge

délyt kelletett kérnem a rendőrségnél. Ezt megadván, elvet

ték útlevelemet; ha valahová akarok menni, újat kell vál

tanom. Moszkvába készülvén , útlevelet kértem, ezt meg

kaptam, azon utasítással: hogy Moszkvában a rendőrségnél 

ezt általadván, ott mást fogok majd kérni, ha vissza akarok 

jönni. — Láthatni ezen útlevéli jeremiádáből, mi kellemes 

viszonyok között találja ott magát az idegen; s még ezen 

sok bajhoz, várakozáshoz s futkározáshoz az is járul, hogy 

mindegyik új útlevélért fizetni kell. — Egy jóakaró isme

rősünk azon eredeti rendőrségi törvényre figyelmeztetett, 

hogy minden idegen csak akkor hagyhatja el a^j^josz 

birodalmat, ha neve háromszor volt tiz napj 

detvo a hírlapokban; ezen rendelet által lelejlenáé/vél-ikg 

tenni azt, hogy bárki adósságokat hagyva hátra,\ 

távozni. Mi is megkértük franczia vendéglősüni 

neveinket hirdettesse ; mert Moszkvából visszatérve azonnal 

indulni szándékozunk Svédország felé. 
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Éjjeli sétánk alkalmával tapasztaltuk, miszerint a vilá

gítás jő. A személyes bátorság elegendőkép biztosítva, 

mert egymástól 500 lépésnyi távolságban őrházak épitvék. 

Ezek előtt lándzsás vitéz őrködik éjjel nappal; alig lehet

séges , hogy valaki rablók kezei közé jusson. Mondatik, 

miszerént ha valaki éjjel 11 óra után az utczán találtatik, 

kezében batut hordva, bezáratik , mert föltételezik : hogy 

lopta. — Megvallom, e részben, mind a mellett, hogy nem 

hittem a mit hallottam, még sem mertem próbára tenni az 

őröket, mert azt hiszem, hogy tréfához nem értenek. 

Itt tartózkodásom alatt sokat láttam, különösen épü

letekre nézve nagyszerüket és szépeket. Tagadhatatlan, 

hogy ha Péter vár építményeire nézve még félszázadig ugy 

halad, mint most, a világ legrendezettebb s pompásabb 

városa lehet belőle. — Különösen okosnak s üdvösnek 

tartom azt, hogy temérdek gond fordittatik a várost min

den irányban átmetsző csatornákra; ezek nyiltak s vízzel 

bővelkedők. Más részről sok ültetvények lehetőleg féken 

tartják a port s ez által biztositják a levegő tisztaságát s a 

lakosok egészségét. 

Leginkább feltűnő a közélet tökéletes hiánya. — Soha 

életemben nem láttam várost, mellyben olJy kevés nyilvá

nos mulató-hely volna. Nem találtam itt kertet vagy tere

met , hol pár embernél több ült volna együtt, a vasárnapi 

szigeti sétákat kivéve. — Közéletet vagy vigalmat nem 

látni: — pedig mind hiába, mit ér nekem az a pompa s 

fény, ha körülötte s általa nem látok előidézve életet. A 
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belváros néhány utczáin tul még csak élénkségre sem talál
tunk ; a távolabb fekvő város részeiben halotti csend ural
kodik. 

E nagyszerű városban tapasztaltam ismét azt. hogy 
reám nézve a világ minden élvezetei valóban csak akkor 
kedvesek s érdekesek , ha látom , hogy többen is élvezik 
azokat. Vannak pillanatok az emberi életben, mikor keb
lünk a magányt s csendet kivánja, de ezek legyenek s 
maradjanak kivételek. — Csak ott élnek valóban az embe
rek, a hol együtt élnek, együtt vigadnak, s ha kell, együtt 
szomorkodnak. 



Utazás Moszkvába. — Moszkva. 

September 8-kán délután, a pétervári nagy postaépület 

váróteremében ülénk, szivarozással, beszélgetéssel töltve 

időnket Utazásunk végczélja felé közeledvén . pár szóval 

megemlékezénk hazánkról s azokról, kik ott érdekelnek. 

Mikor az ember olly útra készül y melly pár száz mérföld

nyire távolitja el szülőföldétől, búskomor érzelmek fogják 

el valóját — leirhatlan félelmes érzés, melly elibe tünteti 

mindazt, mi kedves előtte , s mi messze távolban, róla tán 

meg sem emlékezve, létezik; szóval, illyenkor az emberi 

természet egy alap-jellemvonala fejlődik ki benne, t. i. 

óhajtjuk azt, mi csaknem a képtelenségek körébe tartozik, 

s féltjük, mit lehetlen megőriznünk. 

A külön vonalakban induló kocsik elrobogván előt

tünk, végre miénkre került a sor. Négy utazónak volt helye; 
én és pajtásom elől a kabriolettben, a hintó belsejében egy 

igen szép barna hölgy foglalt helyet. Ezt látva , mindket

ten oda készülénk. Tűnődéseink közben egy őrnagy érke-
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zék, ki minden tartózkodás nélkül ülvén a szép nő mellé, 
tönkre tette minden okoskodásunkat. — Mellettünk, külön 
kis rekeszben a fölfegyverzett kalauznak volt helye; nála 
volt a síp, mellyel jelt ada az indulásra. 

Nehéz szekerünk elé, melly egészen az angol posta
kocsik mintája szerint volt készítve ,- négy fölötte sovány, 
részint sánta, részint vak orosz paraszt lé vala befogva: 
meghallván a kürt hangjait, Ernániként felriadva megindu-
lának, és szélgyorsasággal tovább ragadának bennünket. 
Sokáig tartott, mig kibontakozva a roppant városból, s 
keresztülhaladván a nagy bronz diadalíven, hátunk mögött 
marada Pétervár, s mi széles, korláttal szegélyzett kőor-
szágűton folytathattuk utunkat, hogy a hosszas folytonos 
gőzerőmüvöni utazás után, sztnte jól esett postafogaton 
utazni valahára, kivált miután olly sokat hallottam az orosz 
posták gyorsasága- s a fuvarozás eredetiségéről. 

A tiszta őszi nap , kényelmes ülés s egy jó szivar 
csakhamar elszélesztek lelkem szomorú érzelmeit, s igen 
víg tárgyra irányzák elméinket. Ugyanis föltettük magunk
ban , hogy az őrnagyot mindenesetre kituszkoljuk a kocsi 
belsejéből. Én magamra vállalám, hogy az első posta-állo
máson beszélgetésbe eredvén a szép nővel, majd ugy inté
zem a dolgot, hogy valami színlelt oknál fogva a vitéz 
átengedendi nekem a maga helyét. Addig is, mig ezen terv 
kiviteléhez fogtunk volna, a mögöttünk levő üvegen át, 
reánk nézve, igen bátoritó szemjátékot kezdénk. Első állo
másunkon tiz percznyi nyugidé* volt kiszabva. Alig, hogy 
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kiszállotfunk, én iegott franczia nyelven szólitám meg úti-

társnőnket. Ő nem látszék érteni szavaimat, mert mit sem 

felelve mosolvgani kezde. E közben egy-egy pohár csajt 

hoztak kinek-kinek. Ezen ital annyira forró volt, hogy 

ízlelni sem mertük: mig orosz társaink, nagy csodálkozá

sunkra , mint pohár vizet, ivák ki egyszerre az egész ada

got. A hölgy néma, a csaj forró —• ezt gondolva magam

ban s mindkettőt odahagyva, ismét kocsira űlék, szót ke 11-

vén fogadnom a postasíp kérlelhetlen hangjainak. 

Az országút itt jó karban van, Mac Adam modora sze

rint készült, s még a legszélesebb magyar országúinál is 

szélesebb. Félmérföldnyi távolságra egymástól igen csino

san épült faházakban katonák laknak , kik itt útkaparókúl 

használtatván , nagy hasznára vannak az álladalómnak. Az 

út egyik felén a szekerek járnak, e közben a második része 

újra kavicsoltatik. Ez első pillanatra czélszerünek látszik; 

későbben azonban meggyőződéin e szokás czélszerűtlen 

volta felől. 

Elszenderedvén, éjjel iszonyú robogás riaszta fel édes 

álmámból. Gondolám, hogy hajóhídon vagyok, az egymás 

mellé rakott fenyő szálakról Ítélve, mellyeken hintónk végig

robogott. E kényelmetlen rázatás sokáig tartván, csak ekkor 

tudám meg, hogy Oroszország egyik nemzeti útján vagyunk ; 

mert a földtér posványossága miatt s fabőségből, kő helyett itt 

fasz álakat illesztenek össze. Szerencsére az ország e legélén

kebb részében csak olly helyeken alkalmazzák eléiekrázó or

szágút nemét, hol ideiglenes mellékútat kénytetnek készítni. 
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Az első város, mellébe értünk, Novogorod vala. Szé
les , sáros utczái s az azokon keresztülfektetett fapadlők 
Debreczenre emlékeztettek; házai rendetlenek, elhagyottak, 
utczái görbék. Itt reggelizénk, mire azonban kevés időm 
marada, miután kevéssé szétnéztem volt. — Még most is 
emlékszem azon különös szépségű s jó négy tarka lóra, 
mellyeket itt hintőnkba fogtak; feltűnő volt nekem e foga
tunk különösen azért, mert az orosz postalovak általában 
rosszak; kocsis, lőszerszám rongyos, piszkos. Volt ollyan 
állomásunk, hol négy ló helyett hetet sis befogtak; illyen-
kor ménesként látszott az mozogni előttünk. Azonban meg 
kell vallani , ha egyszer megindultak, csodálatos gyorsa
sággal haladtak. 

A kalauz itt teljhatalmú kényúr; néhány szóváltás 
után sokszor annyira megütlegelte az előtte ülő kocsist, — 
holt azt véltem minden pillanatban , miszerint ez a lovak 
közé dobván a gyeplőszárakat, azonnal leugrik. E veszély
től azonban nincs mit tartani; mert alig lehet fogalmunk 
arról, mi csendes hidegvériíséggel tűri az orosz paraszt e 
durva bánásmódot. 

Azon teherhordó kis szekereket, mellyeket villába 
fogott egy ló húz, telegáknak nevezik. Hat, hét sőt több 
illy szekérre csak egy fuvaros ügyel. Volt rá eset, hogy 
negyven egy vonalban haladó telegával találkozánk. Ekkor 
a kalauz inte, s ők természetesen ki akarának térni; a mély 
kavicsba érvén azonban, elakadtak, s mi kénytelenek valánk 
időzni. Ekkor kényurunk megharagudván, tiz—tizenkét ló 
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istrángját lemetszette, véleménye szerint bosszúját töltendő 

a makacs s ügyetlen fuvarosokon. Ha saját szemeimmel 

nem láttam volna, alig tartanám hihető- vagy valószínűnek 

e durva bánásmódot. 

Az orosz falvak magyar modor szerint épitvék. Nagy 

széles utczákat képeznek; egyik végokon a templom, mási

kon a postaház egyedüli díszök. A postaházak kül- s bei-

rendezése az egész vonalon egyenlő. Reggeli, déli s estveli 

állomásokon, kényelmes éttermekben, különösenjóizü hideg 

étkeket és szeszes italokat kaphat az utas. A paraszt-házak 

fenyőszálakból tatarozvák, minden külső máz nélkül, az 

ablakok szűkek; a kémények jobbára görbedezők, fát egész 

udvaron sem láthatni. A növényzés hanyatlása s az égalj 

mostohasága még ridegebbé teszi a vidék már különben is 

szomorú egyalakúságát. Hol sem természet-ajándékozta, 

sem ipar-teremtette élett nincs, ott szép tájkép sem létezik. 

Néhány épen készülőben levő katonai telepet is láttunk. 

Ezeknél a rend s egyalakűság némileg emelik az egésznek 

csinosságát. Nagyon sajnálom, hogy nem volt alkalmam 

közelebbről megismerkedhetni ezen intézménynyel, melly 

az állandó hadsergek költséges voltánál fogva, mindenesetre 

figyelmet igényel. 

Déli állomásunk,Torschok, inkább falunak, mint város

nak mondható, alig levén néhány csinosabb háza s rende

sebb utczái; tisztaság- vagy csinosságnak nyomai sem lát

szanak. Két nevezetesség bélyegzi e helyet. Itt készítik a 

világhirű, már Pétervárt említett aranyhímzeteket, s a leg-
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jobb izü bornyúszeletek kaphatók benne. A vendéglőben 

levő raktárban az egyik, az étteremben a másik nevezetes

séget élvezheti az ember egész kényelemmel. 

Szép női útitársunk viselete annyira kihivó s feltűnő 

volt, hogy mi a hires szeletek fogyasztása közben részint 

angol, részint német nyelven kisértők meg újra szerencsén

ket ; de mind hiába! ő néma maradt mindörökké, csak sze

mei beszéltek. Alig váltottunk magyarul néhány szót e 

tárgyról, s őrnagyunk tört német nyelven szólva hozzánk, 

magát a nő férjéül mutatá be , értésünkre adván egyszers

mind, hogy neje, kivéve az orosz nyelvet, mi más nyelvet 

sem ért. Mi mind a mellett, hogy eddig semmiféle össze

köttetés nem látszott lenni a két egyén között, kénytettünk 

elhinni mindazt, mit nekünk monda. E kölcsönös fölvilá-

gositásnak azon következményei voltak, hogy mi átláttuk, 

miszerint a vitéznek csakugyan több joga van a kocsi bel

sejében ülhetésre mint nekünk; más részről pedig ő meg

örülve a békének, egész úton a legjobb orosz kaviárral és 

xeresi borral kinála bennünket. Ez utóbbit annyira is meg-

izlelők, hogy pinczetokja nagyhamar kiürüle. 

Sokak előtt tán nevetségesnek fog látszani, hogy két 

ember napokig kínlódik, csak hogy néhány közönyös szó 

ejtésére birhasson valamelly szép hölgyet. Erre nézve azon

ban mást nem hozhatok fel mentségül, mint hogy külföl

dön sokkal érdekesb minden tárgy, annyival inkább a 

szép deli nők. Azután nem ismerve a közelebbi viszonyo

kat, tágabb tért engedünk képzelődésünk csapongásainak, 
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s légvárakat építünk ott, hol légkunyhót is kár volna 

épitni. 

Novogorod, Torschok és Tver a Volga partjain 

azon városok, mellyek utunk közben feltűnének s emlí

tésre méltók. Tver egészen új ízlés szerint épült, alap

ját Katalin czárné vetette meg. Több nagyobb s tisztán 

tartott épületei vannak, tágas piacza s rendes metszetű 

utczái. 

Hatvanegy órai folytonos haladás után partosodni 

kezde a vidék, s rövid idő múlva Moszkva tünék fel előt

tünk. A város dombos környezete , s tömérdek tarka tor

nyai és háztetői tán Stambul képére emlékeztetnék az em

bert, ha nem hiányzanék a nagyszerű víztükör, mellyet 

gyöngén ábrázolnak a Moszkva habjai. A város, mint előt

tünk elterülő tájkép , fenséges látványt mutatott; a tiszta 

verőfényes idő tetemesen nevelte a benyomás nagyszerűsé 

gét, s mi megelégedve közelíténk az ős főváros falai felé 

azon meggyőződéssel, hogy Pétervár látványát hasonlítni 

sem lehet ehhez. Mert mig az előbbi, lapályon terülvén el, 

épen nem látszik a távolból, addig Moszkva már messziről 

eredeti- s nagyszerűnek tűnik fel, részint fekvése-, részint 

építményei költői alakja- és színezeténél fogva. 

Pétervárról hatvankét óra alatt értünk Moszkvába; a 

két város közötti távköz 104 német mérföldet teszen, miből 

láthatni, hogy nagy sebességgel haladánk. Az egész út épen 

nem vala fárasztó, mert üléseink nagyon kényelmesek, 

Időnk tiszta s meleg, t. i. ollyan volt, mint nálunk szokott 
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lenni november hava első felében. A postaépületbe érvén, 
azonnal a hotel de Dresde-be sieténk. Az árak után tuda
kozódván, tizennégy frankot kéjének napjára egy nem épen 
fényesen bútorozott lakszobáért. Ezt sokalva, alkudozni 
kezdénk, s fele áron, hét frankon fogadánk szállást. E szem
telen alkudozásért megneheztelvén, afőpinczér engedelmet 
kére : ,,mert, ugy mond , angoloknak tárta bennünket első 
pillanatban, s azokkal már ő ugy szokott bánni." Átadván 
útleveleinket s tartózkodási jegyeket váltván, jó* ebédet 
parancsolánk , hogy új erővel, s mi fődolog, jó kedvvel 
kezdjük vándorlásainkat Európa egyik ázsiai jellemű, város-
sában. 

Moszkva utczáin először sétálván végig, akaratlanul 
is Napóleon juta eszembe , ki egyedüli oka annak, hogy 
porrá lőn e nagyszerű, emléke a régi kornak, s az ősi helyébe 
új , még pedig épen nem szép Moszkva épült. Távolból 
tekintve e város ugy néz k i , mint a meseirók rajzolják 
elénk városaikat: szemeinket kápráztató fényesség, smaragd
zöld berkekkel Övedzve. Belsejébe érvén, azonnal kelle
metlenül lepeténk meg. Ugyanis alig van néhány rendezet
tebb utezája s ezek i s , dombos levén a földtér, többnyire 
partosak. A házak nagyobb része falusi modor szerint épült; 
az egyes lakok között nagy udvarok hagyvák deszka-keri-
tésékkel; a faültetésnek pedig, mindamellett, hogy Moszkva 
égalja sokkal szelídebb Pétervárénál, ugy látszik, nem nagy 
barátjai az oroszok, mert alig látható itt néhány fákkal 
szegélyzett vagy kiültetett házhely. A melly nagyszerű 
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paloták vannak, elhagyott állapotban sínlenek, a kerítések 

osszeomladozvák; s hol ezelőtt kertek- s ligetekben szép 

boérnők élvezek a természet kellemeit7 most dudva s paréj 

tenyészik, A kövezet borzasztó rósz. A boltokra nézve fény

űzés nincsen, ezek jobbára raktárak levén. Moszkvának leg

szebb részét teszik a belvárost körülövedző fasorok; a Tvert-

kajaulicza, mint legrendezettebb utcza, s a nagy vásártér a 

parancsnok palotájával legcsinosabb piaczokúl tűnnek föl. 

Átalányban fejezem ki itt azon benyomást, mellyet 

Moszkva alkata tett reám. A két fővárost következőleg 

merném egybehasonlítani: Pétervárát nem mint képet, hanem 

mint pompás alkotványt csodáljuk, mellynek belsejét kell 

bámulni, hogy megismerjük szépségét, nagyszerűségét; 

Moszkva pedig fenséges kép , fekvése, külszine elragad, 

egyes részeit nem szabad vizsgálnunk, ha nem akarjuk meg-

semmítni a fényes benyomást. 

Mindamellett, hogy kevés szépet mondhatok az ősvá-

ros belsejéről, mégis több történelmi s műemlékek léteznek 

itt, mellyek megtekintése nagyérdekű az idegenbe nézve 

már csak a/ért i s , mert Európa kevés nagyobb városának 

vannak egyes régibb emlékei, eredetibb modor szerint alko

tottak pedig alig találhatók. Belső élete sokkal érdekesebb, 

mint Péterváraé., mert itt az európai szokások s -viselet már 

meghonosultak; Moszkvában pedig többnyire nemzeti öltö-

nyű, hosszú szakálú, mogorva tekintetű, valódi oroszok 

járnak kelnek. A lakosság nagyobb része a régihez ragasz

kodó arisztokratákból, orosz kereskedők-, polgárok- s 
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papokból áll. Ez utóbbi osztálynak némi függelékeként, 
tömérdek rongyos koldus s nevezetes szent képek láthatók. 
Ezek valamellyikét drága pénzért betegekhez viszik, mert 
az, közhiedelem szerint, gyógyerővel bir. Moszkva tehát 
nevezetes város, mindenesetre , mert bizonyos nemzeti jel
lemmel bir : valóságos orosz, nem csak külsejét, épitésmo-
dorát, hanem lakosait s ezek foglalkodásait tekintve is. 
Mindenek előtt a Kremel felé irányzók lépteinket, részint 
mert fő nevezetesség, részint mert az ott levő magas torony
ból nézelődve, a város fekvése s az egésznek látványa 
élvezhető. 

A Kremel nem nagy palota, mint sokan képzelik, 
hanem erődé, mellynek öt kapuja s huszonöt tornya van; 
nyugat felől a Moszkva, három oldalról pedig a város kör
nyezi. Kelet felőli részét légbe röpiték a francziák ; azon
ban régi izlés szerint van fölépitve újra olly ügyességgel, 
hogy a különbség csak alig vehető észre. Ezen ujabb része 
alatt terjed el a szép Ízlettel rendezett Sándor czár kerté-
A tornyok mind négyszeg alakúak, hegyes kúpokkal, a réz-
tetők zöld- s arany-szinűek; a többi épületek, paloták s 
templomok tornyai hajma alakúak, s vagy aranyozottak, 
vagy kék- és zöldre festvék, mi nagyon eredeti vegyületet 
képez. Mindezekből látható , hogy a Kremel kül- s belal-
katánál fogva magában álló kis város. Az ott levő épüle
tek nevezetesbjei .* a senátus, fegyver-, kincstár, két czári 
palota, egy női- s férfizárda s több szentegyház. E sen épít
mények különböző izlés szerint alkotvák keletkezésük korá-

Podmaniczky út, 5 
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hoz képest. — Haladék nélkül felmásztunk a Nagy Iván 

nevű toronyba. Ez Moszkvának legmagasabb pontja a Kré

méi nyugati oldalán, átellenben a czári palotával. Haszná

lásban harangjai legnagyobbika 4-175 pud sulyű — egy 

p u d = 4 0 font. A torony alsó üregében pedig egy kőkoszorún 

nyugszik pajtása, melly 10,000 pudot nyom, s alkalmasint 

egyike a világ legnagyobb harangjainak, s nincs behely-

hezve : annyira bajos súlyához mért állványt épitni számára. 

Fölérvén a helyre, igéző szépséges táj terüle lábaink 

alatt. A város több dombon fekszik, a Moszkva kanyarodá

sai által ketté hasítva. Ezer meg ezer világoszöldre festett 

rézfödél, az ezekből kinyúló nagyobb paloták s középüle

tek , huszonegy kolostornak, 288 templomnak számtalan 

hajmaalakú, csillogó s tarka tornyai és kúpjai, a város 

körötti boulevardok fasorai, az egyes kertek fris zöldje — 

mind ez, ha egybevetjük, olly képet alkot, mellynek ábrándos 

szépsége által el kell ragadtatnia minden nézőnek, s melly 

önkény telén fölkiáltásra kiszíeti azt, ki először élvezi e 

látványt. Sokáig mulatánk a torony csúcsán, alig biránk 

megválni a fenséges látványtól; mert érezők, hogy ennél 

szebbet s nagyobb szerűt Moszkva nem bir nyújtani. Más 

világrészben, kelet valameüyik fényes városában hivém 

magamat, szinte féltem azon pillanattól, melly a piszkos 

utczák tömkelegébe vezetend vissza, megsemmítendő kép-

zelödésem nyájas képeit. 

A Kremel egyik fő nevezetessége azon kis szentegy

ház , mellyben a czárok koronáztatási szertartása szokott 
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végbemenni. Ez a birodalom legrégibb kő temploma. III. 
Iván parancsára építtetett 1475-ben. Belseje tekintélyes, de 
kevéssé sötét; kúpja négy roppant terjedelmű oszlopon 
nyugszik , falai vastagon aranyzott alapokon , görög izlésü 
fresco festvények által vannak ékítve ; az ikonosztáz arany, 
ezüst s drága kövekben gazdag. Azon ajtótól jobbra, mely-
lyen a czárok szoktak belépni, azon Emmánuel görög 
császárfestette kép látszik, melly 1570-ben hozatott ide 
Zsófia templomából. Továbbá láthatók a kilencz pátriárká
nak — kivéve Mikonét, — egyszerű, de nagy tiszteletben 
álló koporsói; az egész inkább történelmi, mint művé
szeti tekintetben méltó a megtekintésre. 

A Mária-templom már kisebb ennél s inkább eredeti 
külseje miatt említendő; mert egészen régi modorú fresco 
festvényekkel van bemázolva. Belseje tiszta arany- s veres-
szinü. Itt mutogatják az uralkodott czárok által viselt keresz
tek gyűjteményét. 

Nagyon éke&íti a Kremelt a Moszkvára merengő csá
szári palota, mellyet a mostani czár bizant-görög szerint 
újittatott meg. Ekkor még nem készült el; de már látható 
vala: mennyire díszesítendi e nagyszerű eredeti mű az 
erődé nyugati arczát. Különös szépségben tűnik fel a Moszk
ván átvezető mohos kő hídról. E pontról tekintve, legszebb 
képet nyújt a Kremel. 

A többi nagyobb épületek között csak a jelenleg 
használatban levő czári palotát nézhetők meg. Ez kisszerű 
a minden pompa nélküli; belseje kényelmes és ízletesen 

5 * 
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bútorozott, helylyel-közzel pompásan is ; a pétervárihoz 

azonban mi tekintetben sem hasonlítható. 

A Kréméitől elbúcsúzván, s egyik tágas kapuján ki 

akarván menni, egy, külsejéről ítélve , orosz felém jon s 

kalapomat le akarja venni fejemről. Én látva, hogy fején 

nincs föveg, azt hivém eleinte, hogy az enyém tetszék meg 

neki, s nem akarám amúgy könnyeden átengedni. Ebbő 

némi vita támada, mindkettőnkre nézve czélnélküli, mert 

nem értők egymást. Frank öltönyü szabadítom, ki szinte 

hajadon fővel érkezek felénk, megmagyarázá, miszerint ez 

a Kremel szent kapuja levén, csak hajadon fő\el szabad 

elhaladni alatta. Megköszönvén magyarázatát s felvilágosí

tását, oka felől tudakozódám ezen alkalmatlan szokásnak. 

Értésemre adá, hogy e várkaput azért tartják szentnek, 

mert valaha az ellen körülkerítvén az erődét, itt tört be a 

segítséget és szabadítást hozott sereg. — Tisztelni kell a 

nemzeti szokásokat, kiváltha történeti emlékezeten alapulnak. 

A sz. Vazul egyháza a Kremel és nagy bazár által 

képzett tér egyik oldalát foglalja el. Érdekes különösen 

azért, mert épité&zi modorra nézve tán egész földön sincs 

hasonló hozzá. Tizenhat különböző nagyságú hajma 

alakú torony van összeillesztve, mellyek Összetesen kép

zik e híres épületet. A tornyok mind tarkára, leginkább 

zöld és sárgán festvék; azonban minden szín feltalál

ható rajta. — A díszitményűl alkalmazott íaíaragvány, 

ha mint egészet tekintjük , sínai izlés-modórra emlé

keztet ; — jellemét illetőleg barbár benyomást idéz 
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elé. K e g y e t l e n Iv̂ án kitolatta e míí alkotójának sze

meit, nehogy hasonlót építhessen másutt. 

Moszkva bazárja alkotásra nézve hasonló a pétervá

rihoz ; de koránsem olly kényelmes és tiszta, s fölötte sötét. 

Nagyság tekintetében felülmnlj a'minden társát; hajói em

lékszem , 300 bolt s raktár van benne, mellyekben több

nyire bőrt, s különös szépségű ritka prémet árulnak. 

A Kremel, bazár s a sz. Vazul egyháza által képzett 

tér közepén egy emlék, bronz-öntvény emelkedik, melly 

1818-ban készült el; Posharski herezeget és Mimnin polgárt 

ábrázolja, kik 1610-ben megszabaditák az orosz birodal

mat a lengyelek elleni hadjáratkor. Posharski nemzeti öltö

zetben fönállva, jobb kezében kardot tart, jobbjával pajzsra 

támaszkodik; Mimnin előtte állva bal kezét a herczeg kard

jára teszi s jobbját égnek emelve, mintegy lelkesedését 

nyilvánítja a haza megszabaditőjaért. Nem tudom, kinek 

faragványa; de mondhatom, hogy mesterileg készült mű 

valamint a csoportozat egybeállitása, ugy az egyes részek 

tökéletes kivitelére nézve i s ; mint nemzeti emlék, kétsze

res díszére szolgál a városnak. 

A városi élet fő kellemei közé sorozhatok a jó szín

házak, sétatérek, kényelmes vendéglők. A moszkvai szín

házban nemzeti nyelven adnak színi és operai mutatványo

kat. Mindkettő jobban mulattatott mint Pétervárott, tán 

mert jobban hozzá törődtem vala a nyelv hangzásához s az 

orosz zenéhez, leginkább pedig azért, mert a nemzeti balét 

különösen érdeklő. Itt láttam először életemben lejteni 
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valóságos lengyel mazurkát, s megismerkedem atáncz ízle

tes és költői jellemével. A fényes öltözet s a női tánczkar 

szépsége sokat tőn az egésznek emelése- és csínjára. Ke-

vésbbé elégíte ki az orosz nemzeti táncz , sem kellem sem 

izlés nem rejlik benne, lelkesítni nem képes. — Az épület 

kívülről hasonlít a p éter vári Sándor-szinházhoz: nagy kőtö-

meg, összeillesztve minden izlés nélkül. Belseje öt emele

tes s roppant tágas, a San Carlo és Scala után Európa leg

nagyobb színházának tartják. Akusztikai tekintetben czél-

irányosan épült; falai tiszta fehérre fénymázolvák, egy

szerű aranyozott faragványokkal ékitve ; a páholyok s ülé

sek belseje veres bársonynyal bevonva; világítás- s bei-

csínra nézve a pétervári azonban felülhaladja minden tár

sát. A kisebb színházban franczia nyelven adnak színi mu

tatványokat; avaudevüle igen nagy divatban van, és kitűnő 

kegyben áll az oroszoknál. Általában itt tárt karokkal 

fogadják a külföld művészeit, kik rangúkhoz illő bánás

módban részesülnek. 

Kényelmes sétatért a boulevardok képeznek. Itt szok

tunk pihenni este felé, ha egész napi járás-kelés után bele

fáradtunk a nevezetességek nézésébe. Nem is gondolná az 

ember, mennyire fárasztó munka a hosszadalmas figyelmes 

nézegetés. Ha érdekel, bágyaszt, mert folytonos izgatásban 

tartja idegeinket s gondolkodó tehetségünket; ha untató, 

nagyon lehangolja kedélyünket, szóval, a szorgalmas tou-

rista életében fordulnak elé olly pillanatok, mellyeket köz

nyugalomnak, testi és szellemi semmit-nem-tevésnek kell 
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szentelnie. — Sétáink közben azt tapasztaltuk, hogy itt is 
sokkal kevesebb nőt láthatni nyilvános helyeken, mint bár
hol Európában. 

Egyik csínnal rendezett s jól ellátott étterem azért 
maradt emlékezetemben különösen, mert egyszer-egyszer jó 
kedvünk kerekedvén, s a borok jegyzékét vizgálgatván» 
tokajit hozattunk. Alig ittam valaha éhez hasonló jóságút 
hazámban; egy palaczk ára egy arany volt. Hazánk s az 
ott élők emlékére üriténk poharat; vendéglősünk örült, 
hogy távol szülőföldünktől illy széles jó kedvet szerezhete 
nekünk gazdag borkészleténél fogva. 

A Kalugára vezető országút közelében, a Moszkva 
partjait környező dombokat — az úgynevezett V e r é b 
domboka t — minden utazó meg szokta látogatni. E hely 
azért nevezetes az idegenre nézve, mert innen pompás táj
kép nyílik a városra s annak vidékére. Azt, mit a Nagy-
Ivánból alattunk látánk összesítve; itt a távolban, mint 
előttünk elterülő tájképet csodálok. Az oroszokra nézve 
azért érdekesek e dombok, mert Napóleon ez oldalról köze
ledvén a város felé, ezek tetejéről pillántá meg először had
menete ezélját s diadalai sirját. — A kalugai országút 
koránt sincs olly jó karban , mint a pétervári; egészen a 
magyar alföldi utakra emlékeztet. A mély kátyúk s vesze
delmes bukkanok miatt droskink nem egyszer közel volt a 
felforduláshoz. Illy helyeken járva, meggyőződünk felőle, 

mennyire életbiztosító intézetnek tartandó a közönséges 
magyar lőcsös szekér. 
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E dombokon még más nagy nevezetesség is létezik az 

idegenre nézve. Ugyanis itt vannak elzárva három hosszas 

egymás mellé épült faházba a Szibériába küldendő rabok. 

Az egész birodalomból ezek itt gyűjtetnek össze, s innen, 

mint főállomásról indulnak rendeltetésök helyére. — Kinek 

ne esnék meg szíve azon sajnálatra méltó embertársain, kik 

az annyira félelmes Szibériába kénytelenek vándorolni, 

Örökre búcsút mondván szülőföldük szép határinak! Enge

delmet nyervén, mi is bemenénk. Szerencsénkre a bennün

ket vezető felügyelő keveset érte francziául, s képes vala 

megmagyarázni ki kicsoda, miért bűnhődik. A rabok öltö

zete mind egyenlő , durva vászonkabát s lábravaló. Ismer

tető jelül fejeik baloldalt kopaszra van borotválva. Az itt 

egybegyűlt több százra menők közt volt néhány útonálló 

és rabló; uraiktól megszökött jobbágyok, kik azt állitván, 

hogy születésök helyét nem tudják, nem adatnak vissza 

földesuraiknak. A felvigyázó szavai szerint ezt sok paraszt 

teszi, csak azért, hogy kiszabadulhasson ura zsarnok kezei

ből: „mert, úgymond, jobb Szibériába küldetni, mint 

némeEy orosz nemes embert szolgálni." Nagyobb részök 

útlevél nélküli csavargó volt, kik Összefő gátasuk után válo

gatás nélkül ide küldetnek. Yétségökhöz képest vagy pla

tina-bányákba való munkára, vagy prém-vadászatra , vagy 

végre csak gyarmatosításra vannak elitélve. Láncz csak egy

nehánynak volt lábán. Családjok, ha tetszik, követheti őket, 

de arra nem kényszerítik. Asszonyt kevesetlátékközöttük; 

a zsidókat többnyire egész pereputyjok követte. Nemes 
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ember csak egy vala közöttök, ősz szakálú lengyel, ki már 

megvakult. A felvigyázó azt monda, hogy igazságtalanul 

levén elitélve, már évek dta nyomorog it t ; bővebb felvilá

gosítást nem adhata, mert épen akkor hivatá őt főnöke. — 

Mindnyájan hosszú fapadokon hálnak, eledelok káposzta és 

fekete kenyér; többnyire rongyos , piszkos külsejűek, két

ségbeesett arezkifejezéssel. E látvány által elszomorítva s 

megilletődve térénk vissza a városba. 

Moszkvában ugy mint Pétervárott a legnagyobbszerű 

épületek többnyire kdrházak, lelenezházak, kolostorok, 

kaszárnyák s katonai gyakorlóházak. Ezekről már szólot

tam. Az egyikben két zászlóaljat láték kiállítva: szemle 

végett valának ide rendelve, a táborba indulandók. 

A pétervári út közelében, levő Petrofski-kastélyt meg 

szokták mutatni minden utazónak, melly goth izlés szerint 

épült, külső falai veres- és fehérre festvék; az egész csinos 

ugyan, de épen nem nagyszerű. Arról nevezetes, mert Na

póleon ide vonult vissza, midőn tűzvész kezdé fenyegetni 

a Kremelt. — Moszkvában minden az akkori eseményekre 

emlékeztető csekélységet nemzeti ereklyéül tisztelnek; 

mert mindenki tudja: mi nagy veszély fenyegette akkor-

ban az ősbirodalmat, s érzi: milly nevezetes áldozattal s 

erőfeszítéssel birtak megmenekedni a már közelítő óriás 

karjai közöl. 

Pétervárára visszaszándékozván ,.útleveleinket kérők. 

A rendőri hivatalban órákig kellett várakoznunk; bérina

sunk arra figyelmeztete : áldoznánk néhány rubelt s legott 
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kikapunk mindent. Tanácsát nem levén hajlandók követni, 

három óra hosszat kellé időznünk, mig végre megnyiltak 

előttünk az ajtók, s mi átvehetők a már annyiszor kicserélt 

s megújított útleveleinket. A postahivatalban szerencsét

lenségre már nem kaphatánk jegyeket, minden hely el levén 

foglalva a málhás kocsin. Nem akarván tovább időzni 

Moszkvában, kénytelenek valánk egy magán gyorskocsi

intézet irodájában váltani helyeket. Vendéglősünk bizta

tott, hogy ép olly kényelmesen és sokkal olcsóbban uta-

zandunk, mint a czári kocsin. 

Jő kedvvel érkeztünk volt Moszkvába, de annál 

roszabb hangulatben távozánk, mert azon alkalom, mellyet 

vendéglősünk kényelmesnek monda, nem birá megnyerni 

tetszésünket 5 mintán megtelvén a hosszas, Noé bárkájához 

hasonló hintó , kettőnknek egy hátul eső kis rekeszben 

jelöltek ülést. E hely annyira szúk volt, hogy lábainkat 

sem nyújthattuk k i ; ülésünk pedig olly furcsa modor sze

rint volt készítve, hogy háttal az ajtónak kellé támaszkod

nunk. Ha ez véletlenül kinyílik: akkor mi kihullunk, a nél

kül, hogy valaki észrevenné, annyira elszigetelt vala hely

zetünk. Bezzeg ! most utazhatott volna velünk az ég tudja 

hány szép hölgy, s akárhány pinczetokos őrnagy: ránk 

nézve ez mind nem létezek vala; mert mi, az utat kerítő 

árkon kivül, mitsem látánk a jobbra s balra nyilő kis ablako

kon által. Most először gondolám el magamban, millyrosz-

szul érezhetik magokat a vadállatok, midőn hasonló ket-

reczbe zárva , szekérre rakva, helyről helyre hurczolják 
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őket. Szerencse, hogy mi ketten nem voltunk vadak, hanem 
egészen szelídek, megférve egymás mellett, s eltűrve min
dent , azon gondolkozánk, mi módon tolthetnők az időt; 
mert a tett készületek- és beszédekből Ítélve, legalább négy 
napi folytonos utazásra lehete reményünk. — Nem mind 
arany, a mi fénylik! e közmondásból azon igen természe
tes tanulságot következtetők, hogy az utazásnak is meg
vannak a maga bajai; melly okoskodásunk folytán, s tekintve 
az élet változékonyságát, csillapodni kezde felháborodott 
keblünk. Végre mozogni kezde esetlen fuvarunk; a mozgás, 
mind a mellett, hogy nagyon kimért és lassú volt, mégis 
jó hatású vala idegrendszerünkre. Ugyanis rövid idő múlva 
mitsem tudva a világról, Morpheus karjai közt nyugvánk. 
Fölébredvén, nagy vala Örömünk, mert tapasztalás után 
meggyőződénk, hogy a szundikálás mégis lehetséges veszé
lyes ülésünkben. Mi nagy előny ez, mindenki tudja, ki 
hosszasan utazott illy alkalommal. 

Ismervén már a vidéket, inkább csak egyes tárgyak 
vonák magokra figyelmünket; láttuk, mint épül a pétervár
moszkvai vaspálya, melly ha elkészül, valóban nagyszeríí 
mű leszen. Mint haliam, télen három egymást követő moz
dony sepri majd a havat a kocsivonatok előtt. Ennek sike-
ritésére különös gépezetet kell alkotni s roppant műerőt 
kifejteni; különben nem képzelhetem, miként lehessen 
— a leírásokból ítélve— keresztülgázolni agyakori óriási 
hófúvásokat. A vélemények arra nézve : vájjon e vállalat, 
minden erőmegfeszités daczára is felbirandja-e tartani magát. 
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különbözők. Sokan azt gondolják, hogy nincs jövője, mások 

sükert reméllenek; kinek lesz igaza, majd elválik. 

Feltűnő a csekély közlekedés a birodalom két fővá

rosa közt. Azt vélem, hogy az orosz birodalom valódi 

jelentékeny kereskedelme inkább a déli részekben rejlik; 

mert a rideg éjszak sem műipar, sem nyers anyag tekinte

tében nem bir eléállitani annyit, mennyi az élénk foTgalom 

keletköztére megkívántatik. Sokat hallottunk utóbbi évek

ben Oroszország gyáriparának fejlődéséről; de azokból 

itélve, miket tapasztalok, azt vélem, hogy annak még nincs 

itt az ideje, mert az iparmozgalmak főfeltétele , a közleke

dési erek, ugy mint édes hazánkban, még nagyon tökélet-

en állapotban panganak. 

Útközben két huszár- s egy kozák lovasezreddel talál-

kozánk, mert épen ekkor kezdettek az évenként tartatni 

szokott gyakorlati táborozások. Minden ezrednek kétféle 

zenekara van, egyik rendezett, a másik nemzeti hangsze

rekből van összeillesztve, mellynek kisérete mellett a kato

naság dallani szokott menet közben. Daliásaikban kevés 

melódiát találék; a hangászok pedig olly fülhasitó lármát 

csináltak, hogy mi meg nem foghatók, mikép lehet dallani 

illyesminek hallatára. 

Midőn Pétervárról elindultunk, szinte örültem , hogy 

kocsin ülhetek; bezzeg most alig vártam, hogy vas

úton , gőzhajón, vagy bárhol lehessek, csak e moszkvai 

gyorskocsin ne. Szörnyű állapot az, négy egész napot s 

három hosszú éjszakát, rósz, szűk ülésben, a kipottyanás-
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toll félelmek közt tölteni. Mind a mellett, hogy az út jó kar

ban vala, gebéink erőtlensége miatt néhányszor elakadánk, 

minek mindannyiszor megörülénk, mert kiszállhatánk leg

alább s kiegyenesíthet ők már-már görnyedező testünket. 

Nálunk a szolnoki gáton itt pedig a kavicsos úton akad el 

a gyorskocsi; szerencsénkre nem kellett rettegnünk a fel

fordulástól. — Vannak események, mellyek soha nem 

enyésznek el emlékezetünkből, annyira nagy levén azok

nak kellemes vagy kellemetlen hatásuk reánk. A moszkva

pétervári utazás, utóbbi oknál fogva, örökre emlékezetes 

marad előttem. 

Negyed napon estvefelé törődött testtel s rósz kedvvel 

érkezénk végre Pétervárra. Sietek szállásomra. Azonnal 

naplómat kezdem rendezgetni, mert sokat láttam s tapasz

taltam a lefolyt néhány napok alatt. Föltett szándékunk

nál megmaradánk, az indulandó gőzössel Svédországba 

akarván evedzni. 

Másnap első dolgunk volt felkeresni vendéglősünket, 

megtudandók: vájjon kihirdette-e háromszor neveinket a 

hírlapokban; szomorúan lepett meg, midőn zavartan azt 

feleié, hogy megfelejtkezve, mitsem tett a dologba. Első 

pillanatban nem tudók, mikép segitsünk magunkon; mert, 

ha a két nap múlva indulandó gőzössel nem utazhatunk, 

akkor még néhány hétig kellendene időznünk Pétervárott, 

az orosz és svéd fővárosok közt minden hóban csak egy

szer közleködvén a hajók. Illyenkor látja át az ember, milly 

hasznos intézet idegenekre nézve a becsületes és ügyes 
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bérinasok társulata. A mi bérinasunk megtudván kellemet

len helyzetünket, azt monda, hogy ne hallgassunk a ven

déglős szavaira; ő hamis ember levén, ezt csak azért 

mulasztá el teljesíteni, hogy további ittmaradásra kénysze-

rítsen bennünket. Azonban mennénk, úgymond, tüstént az 

utazók számára létező állodalmi irodába, ott egy igen szí

ves főnök van, ki bizonyosan segitend rajtunk. Tanácsára 

hajtva, csakugyan czélt is érénk. A főnök ugyanis látván, 

hogy becsületes egyének vagyunk, útlevelet szolgáltata 

Ab óba, melly még orosz hatóság alatti város levén, nél

külözhetők a hirdetések; onnan pedig nagyon könnyen 

juthatunk Stockholmba a svéd consul segitségével. — A 

következmény megmutatá, hogy ez mind igaz ; mert Abó-

ban a svéd consul aláírván okleveleinket, átléphetők az 

orosz birodalom határait. Hogy tehát a hirlapokbani hirde

tés nem nagy biztositék a létezhető hitelezőkre nézve, ezt 

tettleg bizonyítók be. » 

September 19-kén délután érkezénk Kronstadtba; 

podgyászunkat röviden megvizsgálván, a stockholmi gőzösre 

szállánk, s nyugodtan várók indulásunk perezet 

Taglalgatni kezdvén mindazt, miket a lefolyt hónap 

közben láttam, tapasztaltam, megelégedve nézegetem uta

zási jegyzeteimet; sok érdekes s eredeti tárgyakkal, intéz

ményekkel, szokásokkal ismerkedem meg , szóval tapaszta-

Lásim köre tetemesen tágula. Oroszországban nagyrészint 

feltaláltam, a mit kerestem: eredetiséget, nagyszerűséget: 

másrészről azonban meg keli vallanom , hogy épen nem 
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érzem jól magamat benne. Félelmes érzelem rezgé át lel
kem húrjait; nem mozogtam, nem szólottam olly szaba
don mint máskor; szokásom ellenére rendkívül józanul él
tem , mert attól tartottam, hogy felderülve egy pohár jó 
bortól, ollyasmit cselekhetném, mi érintközésbe hozhatna 
a rendőrséggel. Meglehet, sokkal jobban éreztem volna ma
gamat, ha van a ki vezessen, utasítson, vagy magyarázzon. 
Azon urak között, kikhez ajánlóleveleim szólottak, egy sem 
vala hon; ki 500, ki 600 versztnyi távolságra a fővárostól 
élvezé a nyári időszak kellemeit, s igy magunkra hagyva 
szemléltem meg a két főváros nevezetességeit. — Ki az 
orosz birodalom éjszaki részeit akarja beutazni, ne mulasz-
sza el Moszkva megtekintését, különben nem lesz alapos 
fogalma orosz városról, s ugy járhat, mint a ki Rómában 
járt, még sem látta a pápát. 



Stockholm. — Upsala. — Danemora. 

Estvefelé hagytuk el Kronstadt kikötőjét. Tiszta, 

langyos időnk volt; a hold ezüst fényét jó előjelnek tartók 

leendő utunk eredményeire nézve. Az embernek szerencsés 

sajátságai közé tartozik , ugy magyarázni mindent, a mint 

azt körülményei, vágyai, reményei kivánják. Nemde sok

szor egyesek, vagy népek, illy előjelek által biztatva s lel

kesítve vittek véghez életbevágó, s világot rázkódtató tet

teket? Érdekes ország felé hajókázánk. Svédország fekvé

sénél, égalj a-, természettüneményei- s történeténél fogva, a 

nevezetesbek közé sorolható. Jelenkorban pedig kétszere

sen az ; mert, mig az egész világon űjitanak , s feldúlni 

igyekeznek mindent, mi a régi korra emlékeztet; addig itt 

alkotmány-, szokások- s egyes intézményekre nézve a már 

ismeretes, századok óta divatozó kerékvágásban maradnak. 

Innen származott a svéd népnek régtől fogva egyenlő 

s eredeti jelleme, az ottani életmód és szokások különb

sége. 
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E tekintetek táplálták bennem is gyermekkorom óta 
a vágyat, Stockholmot láthatni; nem csoda tehát, ha türel
metlenül lestem azon perczet, mellyben gyermekkori álmaim 
vaiósulandnak. 

Útitársaink között nem igen voltak érdekes alakok: 
egy kereskedő, kivel Pétervárott találkoztunk, szólita meg. 
Ettől hallók, hogy csak reggel felé érjük el a szépsége miatt 
világhírű finn tengerpartokat. — Késő éjtszaka volt, s még 
mind nem bírtunk megválni az élettől — az álom kerül
vén szemeinket. Éjfél után hűvös szél fujdogála; ekkor 
köpenyeinkbe burkolódzva, a hajótetőn padokra leheve-
rénk, nem akarván fölcserélni a szabad levegőt hajónk bűzös 
üregével. 

Reggel felé a latkor zöldelleni kezde, s hajónk rövid 
idő múlva egy végetlennek látszó szigetesoportozat köze
pett vitorláza. Finnország déli tengeri partjait kisebb na
gyobb szigetek veszik körül, mellyek földtére többnyire 
sziklás. Az ormok között tenyésző sudár fenyvesek, az alan
tabb elterülő rétek eleven zöldje, az itt-ott feltűnő szerény 
halászlakok s veresre festett parasztudvarok, s az örökké 
nyugalmas tenger fényes tükre felséges tájképet alkotnak, 
annyiraszépet, hogy inkább nagyszerű angol-kertet díszesitő 
tavon látszottunk haladni, mint félelmes tengeren. Ha valaki 
életunttá, vagy embergyűlölővé lesz, telepedjék le e szi
getek egyikére, s meg vagyok győződve, hogy az itteni táj
kép vidám arcza meggyógyítja idegzetét Életkedvet leg
inkább a természet szépségei adnak. 

Podmaníczky út. 6 
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Néhány óra múlva nagy sziklatömegek által képzett 

szoroshoz éretik; ezt áthaladva, kerekded tengeröbölbe 

jutánk, mellynek közepén magas dombon festői sziklacso-

portozatok között látszanak Helsingfors csinos épületei, s 

ezek fölött a hegy legmagasabb pontján nagyszerű egyháza, 

lazurkék, aranycsillagos kúpjával. Megvallom, nem* hittem, 

hogy e város fekvése annyira szép, különösen feltűnő 

legyen; mert kiérvén a sziklaormok közöl, egyszerre mint

egy varázshatalom által előidézve nyílik meg az öböl fes

tői képe. 

Finnország fővárosa ezelőtt Abó volt, most H e l s i n g 

fors az. E városnak legszebb részei a tengerpart és főtér. 

A tengerpartot Ízletesen épült s rendesen tartott magán

házak s néhány nagyszerű vendéglő díszesitik; az egyenes 

vonalban végignyúló épületsor egyik vége tisztán tartott és 

csinosan rendezett sétatérrel határos. A fotért nyugat felől 

a senatus, kelet felől az egyetem épületei körítik , éjszaki 

oldalát a most épülőfélben levő székesegyház ékíti. Az 

egész város rendszeresen dolgozott terv szerint van épitveT 

s a tömérdek, részint új , részint most készülő házakból 

ítélve, rövid idő múlva egészen kiépül; belélete fő ténye

zői, a tanulók s a nyáron által ide gyűlni szokott fürdői 

vendégek. A tengerpart közelében levő, sziklacsúcsra épült 

csillagdából fenséges látványt élvezénk az alattunk elterülő 

városra, tengeröbölre s az azon túl végetlenig terjedő szi 

getekre. Fő- vagy nagyobb kereskedő városon kivül alig 

láttam csinosabbat s regényesb fekvésűt Helsingsforsnál. 
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Utunk Abóig megtartotta festői jellemét Bámultam 
kormányosunk ügyességét, ki a számtalan, sokszor nagyon 
szűk szorosokat képző szigettömkelegén keresztül teendő 
útját a föllegek mögé bujdosó hold daczára sem hibázta el. 
Későn érők el Abót; néhány órai ott-mulatásunk közben 
útleveleinket hoztuk rendbe, s a várost szemlélgettük, melly 
csak most épül; mert néhány évvel előbb a tűzvész vég
kép elhamvasztá. Épségben maradt épületei között látható 
azon ősi vár, mellynek sötét börtönébe volt elzárva hajdan 
XIV. Erick svéd király. 

Abót elhagyva, szigetek közt haladánk folytonosan, 
mignem alkonyatkor az Aland nevű szigetesoportozatot 
értük el. E kis tartomány 2000 különféle nagyságú földda
rabbői van összeállítva; azért nevezem tartománynak, mert 
legnagyobb részt telepitvények, egyes majorok s halászatok 
népesítik. A felhőtömegek mindinkább növekedtek, a szél 
süvölte, s a hideg eső közben nagyobb lőn a habjárás. 
Rövid idő múlva roppant szélvész hánya hajónkat; a sötét 
éj s hajónk csikorgása borzalmassá tevék a tengeri jele
netet. 

Abőtól fogva társaságunkban utazott egy fiatal, igen 
csinos svéd nő két gyermekével s öreg anyjával. Két svéd 
tiszttel beszélgetésbe eredvén, ezektől tudók meg, hogy 
nem rég elhunyt férjét gyászolja. Szomorú körülményeit 
tekintve, nem is iparkodánk megismerkedni vele, mire alig 
is volt volna időnk; mert a közelgető förgetegtől tartva, 
lemene külön béreit hálószobájába. 
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A szélvész- és zivatarral mitsem gondolva, a hajó*-

tetőn maradék, mert első tengeri betegségem óta gyűlöltem 

a hajók belsejét, hol rekedt lég s kellemetlen bűz bágyasztja 

testünket. Járkálni nem bírván , leülék, s valódi iszonyo-

dással bámulám, mi könnyen hányja veti gőzösünket a fel

bőszíteti elem. A habjárás olly nagy vala, hogy sokszor 

a födelén átcsapva, mintegy elnyelni látszók azt. Tetőpont

ját érvén a dühöngő szélvész, egyszerre kétségbeesést 

jelentő sikoltás riaszt fel álmaimból, s alig eszmélve föl, a 

hajó belsejéből felvezető lépcsőzeten kirohan a fiatal svéd 

hölgy. Sápadt orezái, éjjeli öltönyének fehér színe, arczán 

iszonyodás s félelem kifejezésével lelketrázó s mégis szép 

tüneménynyé varázsolák. Mennyire tőlem telhetek első pil

lanatra, Összeszedem minden erőmet, megóvtam őt a sikam

lós deszkázaton való elbukástól, mignem komornája bun

dába takargatván, segítségére siete. A szél süvöltése s a 

deszkázat ropogása felriasztván őt álmából, azt hitte a sze

gény asszony, hogy gőzösünk sziklába csapva, szétzúzatott. 

"Első pillanatban eszméletét vesztve ágyából kiugrék, a hajó-

tetőre rohana, hogy megmentse a maga s gyermeke életét. 

Álig csillapodók meg a szélvész s tisztula ki egünk, 

elérők Svédország határát, s ismét szigetek közé szorulva 

folytatők utunkat most már nyugalomban a főváros felé. 

Napkölte után pillantok meg az első svéd erődét, melly 

szigeten, sziklaormok között mintegy őrszelleme Stockholm

nak. Fél órai haladás után már látszottak a templomok tor

nyai s rövid idő múlva a szigetváros közepett bámultuk 
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festői fekvését; ágyúdörgések közt állap ódánk meg a kirá
lyi vár előtti nagyszerű gránitlépcsőzet alatt Málnáinkat 
a rendőrség felületesen megvizsgálván, a tengerpartra néző 
Frankfurti fogadólba szállánk. Az első benyomás nagyszerű
sége által lelkesítve , s mitsem gondolva a négy napig tar
tott tengeri utazás fáradalmival, sieténk megismerkedni a 
város nevezetességeivel. 

AMalar tava a keleti tengerbe ömölvén, nyolcz külön
féle nagyságú szigetet képez, mellyeken Stockholm fekszik. 
Ezek között három sziget, u. m. Kungsholm, Riddarholm s 
Normáim a tó kifolyását több ágra osztván, nyugat felől a 
Malar, kelet felől a tenger vizével határos. E szigetek képe
zik egyszersmind a valódi belvárost, a Riddarholm a leg
régibb, az éjszak felé eső Normáim a legújabb részt. A többi 
szigeteken, millyenek a Blasiiholm, Södermalm, Skeppsholm, 
Langhollm, Castellholm, részint a külvárosok, részint gyá-
rok, kaszárnyák, sétányok és nyári lakok épitvék. A déli 
külvárost képző Södermalmot kivéve , melly dombos és 
sziklás, a földtér többnyire lapályos. 

A sok sziget miatt a tenger elveszti eredeti jellemét, 
mellynek habjárása mindig csöndes, tükre sima s inkább 
tóhoz hasonlit. Az egyes városrészek közötti közlekedés 
kő-, a gyalogjárók számára fahidak által eszközöltetik; csó
nakon is eljuthatni egyik szigetről a másikra. Ez utóbbi 
közlekedés, a város pompás és regényes fekvésénél fogva, 
tán legkellemesebb. Fölséges látvány nyílik a szigetvárosra 
a Södermalm részén fekvő távirati épületről: alattunk ter-
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jedtek el a Riddarholm, Kungsholms Normáim tömött ház

soraival , szűk utczák- és terekkel, mellyekben hangyafé-

székként nyüzsögnek a munkások ezrei. Balra látszik a Malar 

tó fényes víztükre, jobbra a tenger a külvárosokat képző 

szigetekkel, mellyek néhányain a stockholmiak nyári lakai 

emelködnek, a tájkép élénkségét különösen növelvén a ker

tek zöld virányai. Csak miután elhagyám e pontot, s tiszta 

felfogásom volt a város fekvése- és képéről, csillapúla keb

lem ; mert a mit régóta vágyunk elérni, azt, mig egészen 

hatalmunkba nem kerítjük, félteni szoktuk. 

Egybevetvén a mondottakat, Stockholm fekvése kitü-

nőleg szép; nem csak együtt véve, mint egész, csodálatot 

gerjesztő kép, azon nyolcz egymáshoz közel fekvő , száza

dok szorgalma által kiépült s népesített sziget, de a nagy 

város bármelly egyes pontjáról is, nagyszerű a kilátás. Ha 

a belvárost képző szigeteken vagyunk, kelet felé a külvá

rosok, s azontúl a tengeT számtalan zöldellő szigetcsoport

jaival , nyugatról pedig a Malar sziklás partjai gyönyör

ködtetik szemeinket; a külváros partjairól az élénk Kurigs-

holm, Normalmot s a kikötő árboczerdejét látjuk elterülve 

előttünk. Az egésznek regényességét tetemesen növelik a 

helyenként tornyosuló sziklaormok. 

A város belalkata nem szép ; utczái egyenesek ugyan, 

de rendkivül szűkek, sárosak ; kövezete rósz j házai, néhány 

nagyobb magán-vagy középületet kivéve, mind vagy nagyon 

régiek, vagy ha ujabbak, ízléstelenül épitvék. A város 

egyedüli előnye az ? hogy teljesen kiépült, hézag nélküli-
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Élénksége, forgalma nagy, főkép a tengerparton, liol meg
állapodván a világ minden részéből érkező hajók, ezek be-
s kirakodása, számtalan kezeket foglalkodtat; mig a dolog
kerülők itt is nagy száma fel- s alájárkálással ügyekszik 
elűzni unalmas perczeit. Fényes fogatot itt ritkán láthatni ; 
bérkocsi kevés van, s ezek is mind egy téren levén felállítva, 
alig használhatok. Feltűnők a város minden részében ügeiő 
omnibusok, — szerfölött magas , idomtalan alkatú hintók, 
mellyek kirivó veres vagy sárga színök miatt már távolbői 
is könnyen láthatók. A főváros lakosainak száma 84,200, 
kik közt képviselve találjuk az emberi nem minden osztá
lyát ; mert egyrészről az ország és kormány középpontja 
levén, tömérdek hivatalnok, gazdag földesúr, tudós és mű
vész tartózkodik benne, más részről pedig, mint kereskedő 
város sok embert foglalkodtat s köt magához. A lakosság
nak e különféle foglalkodásai idézik elé a forgalmat s a 
város beléletének kellemeit. 

Az élénk s tarka vegyületü tengerparton végig haladva 
éjszak felé, a nagyszerű királyi várhoz érünk, melly tágas, 
gránitlapokkal kirakott téren fekszik; éjszak felől a Málar 
kifolyása, keletről a tenger-, más két oldalról a várossal 
határos. A tenger s vár közötti téren áll ü l . Gusztáv ércz-
szobra, mellyet a stockholmi polgárok emeltetének annak 
emlékére , hogy a Seheeren hajóhaddal mint győztes tért 
vissza hazájába. A szobor előtti lépcsőzet levezet a tenger 
aljáig. Elhagyva e szép tért, kőhidra érünk, melly a Málar 
kifolyásán vezetvén által, a Kungsholmot a Normáimmal 
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köti egybe. A híd egész bal oldalát űj Ízlés szerint épült 

bazár foglalja el, jobbról a tenger- s a híd alatt levő kis 

szigetre nyílik kilátás, E sziget kertté van átalakítva ízlés-

teljesen rendezett fagyla]dával. Aliidról levezető lépcsőzet 

viszen e kellemes helyre , hol a Malar vizének a tengerrel 

egyesülő rohanó habjai közepett, a városi zajtóli elvonult-

ságban élvezhetjük az előttünk elterülő tájképet. 

A hidon túl a Normáimon van Gusztáv-Adolf rendes 

négyszöget képző téré, mellyet jobbról a színház , bakói a 

másodszülött herczeg palotája, s nagyobb magánházak sora 

keritnek, középpontját Gusztáv-Adolf nagyszerű de ízlés

telen lovagszobra díszesiti. A tengerpartot, a királyi vár 

térét, a normaimi kőhidat s Gusztáv-Adolf térét egybevetve 

tehát, a város legszebb s legélénkebb részét látjuk, napijai 

az adók vevők, szóval a munkások, estvefelé a fényes lóg

sz esz-világitás s az egyedül levő tiszta gránitjárda, a szín

ház s a kis sziget közelléte a pihenők s mulatók . seregét 

gyűjti itt egybe. 

A szebb pontok közé sorozható még XIII. Károly 

téré, mellynek két oldalát jól rendezett s tisztán tartott 

sétatér övedzi; közepett van felállítva XIII. Károly szobra, 

fenállva, nemzeti öltönyben s vasmacskára támaszkodva 

ábrázolja a királyt. Az emlék, talpazatát négy va&öntetü 

oroszlán veszi körül. A tér déli oldala nyilt; honnan fensé

ges kilátás van a tengerre, a szemközt eső királyi várra, s a 

jobbra látszó normaimi hidra és szigetre. — E sétány, mint 

apasztalám, gyermekek gyülhelye, kiknek nagy számát 
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tekintve, biztosítottnak tartom a fővárosi népesség gyara
podását; az azokra ügyelő, csinos külseü lánykák pedig 
igazolák előttem a svéd nőnem szépségéről hallottakat. 

Svédország a szegényebbek közé tartozván , fővárosa 
kevés nagyobb köz- vagy magánépülettel bír. Első helyt áll 
e nemben minden tekintetben a királyi lak, mclly valamint 
fekvése, ugy épités módjára nézve is Európa legszebb palo
táival vetélkedik. Külseje rendes, újabb olasz izlés szerint 
épüli négyszöget képez ; keleti része, melly a tengerre néz, 
két kinyúló szárnya egyikét franezia modor szerint rende
zett kert díszesiti. Fák hüsében juthatni majdnem a tenger 
partjáig; — a két szárnyban levő termekből a tenger s a 
város legszebb részei láthatók. A bejárásokat oszlopokon 
nyugvó három tágas kapu képzi; az éjszaki a normaimi 
hidra, a déli III. Gusztáv szobra által ékesitett térre, a 
nyugati a belvárosra nyílik. Ez utóbbihoz, mint főkapuhoz, 
szóles, lassanként emelködő gránit kőút vezet, mellynek két 
oldalát rendkívüli nagyságú bronz oroszlánok mintegy 
őrzeni látszanak. Az épület olasz modor szerint alkotott 
sima teteje, csúcsosan faragott körülfutó karfalazattal, nagyon 
emeli az egész szépségét. — Belseje nem csak királyi lak, 
de múzeum is egyszersmind. A benne levő gyűjtemények 
között, mellyekben Stockholm nagyon szegény, csak a szo
bortár emelendő k i , mellyben néhány ritka antik példány 
és Sergel svéd honfi faragványai figyelmet gerjesztők. E 
művésznek különösen két szobra, az egyik Ámort és Psychét, 
a másik egy Faunt ábrázolván, kitünőieg szépek. 
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A könyvtárban érdekes történeti ritkaságok láthatók. 

A Prágából ide hurczolt ördögi Codex azért nevezetes 

főkép , mert a világ legnagyobb könyvének tartatik; sze

kérre van szükség, liogy egyik helyről másikra vitethessék. 

Továbbá a szentírás azon példánya, mellyet Luther maga 

szokott volt használni; és XII. Károly egyszerű látcsöve, 

mellyet zsebében találtak lövés általi elestekor. A nem épen 

kitünőleg fényes termek leírásával nem akarván untatni 

az olvasót, megemlitendőnek tartom az épület belré-

szeit körülfutó magas, világos s különös jó szemmérték

kel alkotott csarnokokat, mellyek egyikében Sergel nagy 

szorgalommal készült mintája látható , melly Oxenstiernát 

ábrázolja, ki álló helyzetben Gusztáv-Adolf életét regéli az 

iró muzának. 

Nem annyira művészeti tekintetben szép, de mint 

Svédország történetében nagy érdekkel biró épületet emlí

tem a Biddarholmon levő nemesi rend országházát, melly 

kívülről minden fény nélküli, ó német modor szerint épült 

hoszzas négyszöget képez. Az előtte levő téren a nemzet

emeltette Wasa Gusztáv szobra áll. A gyülésterem közép

szerű nagyságú; a felsőház tagjainak szánt ülőhelyek tano

dái padok alakjára alkotvák. Ott, hol a tanári szék szokott 

állani, van az elnök helye, ez alatt néhány pad a tollvivők 

számára. A terem falai s bútorai nemzeti színre, sötétkékre 

festvék. A falakra a nemes rend tagjainak czímerei vannak 

fölaggatva. Ha az itt előjoggal biró családok valamellyike 

kihal: akkor czímere e helyen zúzatik össze ünnepélye-
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sen. — A polgári és paraszt rend házai szinte a Riddar-
holmon vannak, s ugyanazon elvek szerint, de még egysze
rűebben rendezvék. 

Végigmenvén ezen igénytelen termeken, nem pompát 
s fényt bámulék, hanem azon észszerű hazafiúi erkölcsöt 
esodálám, mellynél fogva a svéd nemzet századok <5ta meg 
birta óvni , szükség esetében pedig javítani tudta alkotmá
nyát. Ezen tárgyról elmélködve , lehetetlen azon meggyő
ződésnek nem támadnia keblünkben, miszerint az ezen egy
szerű padokon ülők között sok józan s hazafiúi érzettől 
lelkesült nemes, polgár és paraszt volt s van mai napig. 

Nevezetes tünemény az emberiség története tárában, 
hogy az alkotmányos szokások azon népeknél tartották fen 
magokat leginkább, mellyeknél legtovább dívott a pogány 
hit. Ebből korántsem azt akarom követköztetni, mintha az 
a pogány vallásnak volna tulajdonítandó ; hanem egyedül 
abban találom okát, mert a régihez való erőteljes ragasz
kodás fő jellemvonásai közé tartozott azon népeknek ős
időktől fogva, s hogy e sajátságokat még a keresztyén val
lás szelídebb szelleme sem birta kiirtani. 

A fővárosi egyházak között legfeltűnőbb a riddar-
holmi székesegyház; nagy épület, kőfalai tiszta veresre 
festvék, tornya izlésteljes gót modorú vasöntvény; nyu-
lánksága s hegyesen összefutó csúcsa a bécsi sz. István 
tornyára emléköztet. Isteni tisztelet, kivéve a királyok 
temetközéseit, belsejében jelenleg soha sem tartatik, mint
hogy IX. Károly óta az uralkodók sirboltjai léteznek itt. 
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Gusztáv-Adolf sírköve különös tiszteletben tartatik; ez 

egyszerű feliér márvány-koporsó. Ruhái, mellyekben Lü-

tzennél elesett, az azokon még meglevő vérfoltokkal most 

is láthatók. Ezen emlékkel szemközt nyugszanak XII. 

Károly hamvai; egyenruhája, mellyet megöletésekor hor

dott, sötét-kék köpeny, hasonszinű kabát sárga hajtóká

val, szerfölött magasszárű lovagló csizmák — ereklyeként 

tiszteltetnek. Mint érdekes történeti emlék látható egy "Wasa 

Gusztáv forradalmából megmaradt dob is. Az egyszerű 

templom két oldalában vannak a nagyobb svéd családok 

sírboltjai, s a nevezetesb uralkodók pánczélai falovakra 

állitva; a Szeraiin-rend elhunyt vitézeinek czímerei, mily-

lyenek Napóleon, Blücher s több hires férfiú, szinte itt 

gyűjtetnek egybe- — Rám nézve alig lehet valami kelle-

mesb , mint ha külföldön járva , nem csak a művészet- s 

ipart, hanem a nemzetek életét s történeteit érdeklő régi

ségekre s nevezetességekre találok. 

Stockholm népessége némi tekintetben ellenkezője 

P é tervárán ak; mert mig az orosz birodalom fővárosában, 

mint emlitém, sokkal több a férfi, mint nő, addig itt sokkal 

nagyobb a nők száma a férfiakénál, melly viszony az ország 

fekvéséből magyarázható, t. i. tenger környezvén ezt, a ha

jókázás nagyobb számát igényli a féríinemnek. Ezen oknál 

fogva Stockholmban a nők végeznek mindent; fogadónk

ban a tulajdonos- és bérszolgán kivül férfi nem létezek ; 

éttermekben, mulatóhelyeken , kávéházakban , boltokban a 

pinezérek és segédek helyeit fiatal leányok pótolják; ezek 
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képezik az itt nagyon kifejtett — Parisban annyira ottho
nos grisettek osztályát. A esolnakokban izmos hajóslegé-
nyek helyett aggott hajadonok evedznek. Képzelhető, hogy 
mi bizony többet jaránk szivarárusok boltjaiba s fagyiai
dákba, mint csólnakázásra. 

Az eredetit s régit tisztelő Svédországban még az 
egyetemesen dívó étrendszer sincs elfogadva. Vendéglőbe 
lépvén s asztalhoz ülvén, a nélkül, hogy szólottunk volna, 
égett-bort, fekete téli retket s vajat tettek elénk, miket kifo
gás nélkül elfogadánk; az étlapot nem értve, ebédet rendé-
lénk ottani szokás szerint. Hébénk először is igen jé mar
hahússal szolgála, s kenyér helyett egy kosár száraz lepény
nyel. Ezen eledel, melly itt közönséges, őszkor süttetik, s 
megszárittatván, jövő aratásig eltétetik. Nagyon ki levén 
száritva, eleinte alig hivők megehetőnek, kénytelenségből 
azonban hozzá szokánk. Hús után levest, mellybe apróra 
vagdalt olasz káposzta volt vetve , ez után tésztát, s cse
megéül török szőlőt mandolával hozának; ez után egy intés
sel tudtunkra adák, hogy vége az ebédnek. Megvallom, 
hogy sem kielégítve , sem jóllakva nem valék; de az ere
detiség kedveért csak megelégedem. Az egészért egy váltó 
forintot fizettem. Habár nem bő s összevágó, legalább ere
deti s olcsó ebédünk volt. — Svédországban nagyon olcsók 
az élet minden kellékei; 10—12 váltó forinttal kijöhet az 
ember naponként, hozzáértve színházat, vagy más közhe
lyen i mulatságot. Érez pénz kevés van forgalomban, több_ 
nyíre papir. Egy bankó rikstaler 48 skillingre osztatik, 1 
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skilling teszen 1 ezüst krajczárt; az 5 , 6 , 10 skillingnyi 

bankjegyek olly nagyok, mint a mi tízforintosaink; néhány 

tallérnyi apró pénz annyi helyet foglal el , mint máshol 

száz ft. Egy jó oldala mégis van e bankjegyeknek; ugyanis 

erszényünk tömött levén mindig, azon képzelődésben élünk, 

hogy sok nálunk a pénz. 

Délután a normaimi hid alatti szigeten kávézánk. A 

városnak alig van ennél keliemesb helye ; mert csak néhány-

lépcső választván a várostól, bármikor magányban lehe

tünk. E szigetről indulván minden órában egy tiz ló erejű 

gőzöske, a közellevő Thiergartenbe. Ez sziget, mellyen egy 

királyi lak, szinház s néhány gazdagabb stockholmiak 

mezei lakai épitvék; az ottani erdő angol-kertté van ala

kítva szorgalmas és ügyes kezek által; az utak a legjobb 

karban tartvák. 

E mezei magányba szekerén is eljuthat az ember, de 

akkor roppant nagyot kell kerülnie a hidak miatt. — Az 

itt levő királyi lakot Rosendalnak nevezik; az elhunyt 

Bernadotte királynak kedves mulatóhelye volt ez. Az épü

let nagyon csekély s fénynélküli; de kényelmes nyári-lak ; 

szobái egyszerűen bútorozvák. A csinos kertecskében a 

világ legnagyobb porphyr edénye látható. — Séta közben 

láttuk a királyi családot, mellynek legszebb tagja a fiatal 

Eugénia herczegnő. Mindnyájan csinos külsejűek, és 

gyakran láthatók népszerűbb helyeken. A hallottak után 

az uralkodó igen nagy kegyben áll a népnél, valamint 

egész családja. — Itt az ember könnyen megtudhatja az 
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igazat, mert a svédek nagyon szabadon beszélnek és ítélnek 
mindenről. 

A szigeten épült többi magánlakok egyszerű külse
jűek, mind a mellett csinosak s különös ügyességgel épit-
vék. A színház most zárva volt, s csak nyári hónapokban 
használtatik népszínművek eléadására.—Hosszas séta után 
újra gőzösünkre ülvén, visszatérénk. E kis hajó nagyon 
ügyesen van alkotva, gépezetét egy ember igazgatja, bel
sejében tizennégy ülőhely. Nálunk a folyamok sebessége 
miatt alig volna alkalmazható e gyönge erőmű. 

Estvéinket színházban, s ajánlóleveleink által több 
svéddel megismerködvén , ezek kellemes társaságában töl
tők. — A színház külseje egyszerű, belsejének téressége 
középszerű s épen nem vidám jellemű, mert csaknem egé
szen sötétkékre van bevonva. Itt még most is látható ama kis 
szoba, meilyben III. Gusztáv sebét beköték, midőn a lép
csőzeten bemenve , Ankerström reá lőtt. — A világításra 
nézve egészen új szokással ismerkedem meg. Ugyanis elé-
adás kezdetekor a közepett függő nagy csillár fölhúzatik a 
színház kúpjának belső üregébe, mire a nézőhely elsöté
tedvén, a színpad fényesebbnek tűnik fel. Ezt én helytelen 
szokásnak tartom, mert ha esetleg untat a darab, vagy nem 
az előadás kedveért megyek be : akkor nem látván a közön
séget, mint börtönbe zárva üldögélek órákig, a felvonások 
közötti szünetek rövid ideig tartván. — Az eléadások 
kielégítettek. Csodáltam a színészek és dalnokok ügyes 
mozgékonyságát, elevenségét. „A Korona Gyémántjai"! 
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Aubertól aligha hallottam valahol nagyobb könnyűséggel, 

s a franeziához közelítő ügyességgel énekelni és játszani, 

mint itt. Annál gyöngébb a balétje, mert ezt, ha szerfölötti 

fényűzés s pazarlás nem fejtetik ki benne , csak egyes, 

nagyon kitűnő tánczosnok tehetik érdekessé. 

A svéd nyelv eredetére és gyökszavaira nézve a ger

mán törzshöz tartozik; de kiejtésre nézve ennél sokkal 

határozottabb s keliemesb hangzású; daliásra, különösen 

hölgyek ajkain, nagyon alkalmas és kaczér jellemű, mert 

az első szótagot megnyújtván, a többit mintegy elnyelni 

látszanak. így péld. Hímmel, Stockholm, Tasso. Eleinte 

mitsem érténk belőle, későbben felfogván a német hangzású 

szókat, átbiránk fordítani néhány mondatot. — E színház 

azért is nevezetes, mert a jelenkor egyik leghiresebb éne

kesnője, Lind Jenny, ittkezdé meg nagyszerű pályáját. Az 

idevalók nagy örömmel s büszkeséggel beszélének nekünk 

a fiatal lányka első fölléptéről s történetéről, mellynél fogva 

fényes állást vívott ki magának a művésznők között. 

A társalgási nyelv a nemzeti után a franczia. Maga

viseletre nézve a svédek nagyon szívesek, hamar barátko-

zók s minden fesz nélküliek. Több kellemes estvét tölténk 

egy, állásánál fogva a király közelében élő család körében, 

a háziúr fiához levén ajánlva. — Mindnyájan nagy érdek

kel tudakozódának honunkról, szokásainkról s életviszo

nyainkról. Örömmel felelék minden kérdésre , s kifejtem 

előttök, mi különösen látszott érdekelni őket — kivált 

midőn észrevettem, mennyire t e r r a i n c o g n i t a még nálok 
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a mi hazánk! — Valamint színpadon, ugy társaskörben is 
jól hangzik a svéd nyelv; kíváncsian hallgatám egyesek 
beszédét, mind a mellett hogy szót sem érték belőle. Meg
tanultam néhány közmondást, s a főkép szükséges szokat. 
Egy fiatal hölgy néhány nemzeti dal éneklésével mulattatá 
a társaságot. A dalok egyszerű, de érzetteljes hangzásnak : 
a szék értelmében , mellyeket francziára fordítani szives-
ködék énekesnőnk. az éjszaki nép izgékony képzelőtehet-
ségének eszméi rejlenek. 

A fővárosban három intézet létezik a szellemi műve
lődés előmozditására, úgymint a tudományok akadémiája, 
mellynek legelső elnöke Linnéé volt; a nemzeti nyelv 
tökélyesitését tárgyazo intézet; s a szép művészetek aka
démiája.— Tekintve a folyvást megjelenő érdekes történeti 
regényeket, s nagyobb, részint állam- részint történettaní 
munkákat, lehetlen tagadni az itteni irodalmi élénkséget. 
A tudományos búvárkodásnak azonban nem annyira a fővá
ros , mint üpsala a gyülpontja. ott létezvén az ország fő 
egyeteme s könyvtára is. 

Az alkotmányos élet viszonyai itt a nép minden osz
tályát érdekelvén, mindenki politizál, s hazája állapota felől 
bizonyos kifejtett nézettel bír. Ezt tapasztalva, csodál-
kozám a megjelenő hírlapok csekély számán; külföldi 
lapot pedig közhelyen alig talál az ember. — Azokból 
ítélve, miket beszélgetés közben itt-ott hallhaték, az 
uralkodó király nagyon szabadelvű s pártolja a polgári 
és paraszt rendet. — A nemesek háza itt is , mint minden 

Podmaniczky út. / 
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alkotmányos államban , két egymással viaskodó felekezetre 

oszlik. 

A város környékében levő érdekesebb pontok közöl 

meglátogattuk Drottningholmot és Hágát. Drottningholm a 

Malar kies partján fekvő nagyszerű királyi lak. Versailles 

mintája szerint van épitve ; alapi tója ü l . Gusztáv vala, 

kinek uralkodása alatt gyülpontját tévé minden fény- és 

pazarlásnak; az ő halála óta némileg elhagyott állapotban 

van. A mostani uralkodó család ritkán tölt itt néhány napot. 

A palota könyvtárában találtatik egy nevezetes krónika, 

mellybol minden ismeretes nyelv olvasható. Fölkeresvén a 

magyart, ha jól emlékszem, a szentírás egyik pontját talál

tam benne lefordítva. A lakot környező kertek régi fran-

czia modor szerint rendezvék s még meglehetős jó karban 

tartvák. Az egésznek fekvése nagyon kies ; a Málar tiszta 

tükre, egyes kisebb sziklás szigetei az azokon terülő erdők-

kel gyönyörködtetik itt a mulatók szemeit. E kellemes 

kirándulás minden nap gyakorolható egy a fővárosból járó

kelő gőzösön, melly, tekintve a gyakorta eléforduló nagyon 

szűk sziklaszorosokat, hosszas és szerfölött keskeny alkotású. 

Stockholm közelében esik Hága is. Ez lapályon, egy 

kis tó partján, szinte XIV. Lajos korabeli modor szerint 

épült pavillon, mellynek belső termei kényelmesen s fénye

sen butorozvák. E kies hely nem annyira lak, mint inkább 

mulató helye az ide délutánonként ki-kikocsikázó ural

kodó családnak. Feltűnő árért volt ránk nézve, mert vidéke 

egészen magában állót, a város többi környékéhez nem 
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hasonlót képez. Fris rétjei, cserfái s a tó lapályos partjai 
déli jelleműek, s feledtetik velünk a zordon éjszakot; itt 
a melegebb égalj valamellyik angol kertjében képzeljük 
magunkat. — A kertre nyiló termek egyikében mutogatják 
azon széket, mellyben Gusztáv szendergett, midőn a tágas 
ablakon át reá akartak lőni. — A királyt család lakain 
eléggé látható, mennyivel kevesebbet költhetnek Svédor
szág mostani uralkodói, mint a hajdaniak. Más részről 
azonban, meg kell vallani, hogy minden, habár nem túlzott 
fénynyel s pompával is, de mindenesetre Ízletesen s kényel
mesen van rendezve. 

A svéd nép jelleme harczias és bátor, mint a törté
net lapjai bizonyítják; emellett azonban nem vad, sőt 
inkább simulékony; különösen idegenek iránt nagy szíves-
éggel és szolgálati készséggel vannak; szeretik, ha az, 
mit hazájokban látunk, tetszik. — Az utolsó századoknak 
hazájokra nézve szerencsétlen eseményei nem törték meg 
nemzeti büszkeségöket. — Külsejökre nézve zömök alka
túak széles vállakkal, középtermetüek, többnyire eleven 
szőkék piros arczszínezettel. — A fővárosbeli lakosok tisz
tán, csinosan, de szembetünőleg egyszeríien öltözködnek; 
a gyakori eső és sár miatt férfit alig látni esernyő és sár-
czipo nélkül, mellyeknek vastag bőrből vagy fából készült 
talpai, a kövezeten végig haladva, különös tompa moraju. 
kimért kopogást idéznek elé. 

A lakházak, vendéglők, boltok , kávéházak belseje 
szinte egyszerűen van rendezve, de tisztán tartva; hintó-
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robogást ritkán hallani , mert mindenki vagy gyalog vagy 

hajón jár. Pompa s fény hiányában is élénk nyilvános 

élet létezik 5 színház, lovarda mindig zsúfolják, s a 

többi városrészek kertéiben zene és tűzijáték mellett vegyes 

néptömeg vígad. Illy helyeken nagyon jól mulat az idegen; 

mert mindenki fesztelenül adván oda magát kedélye han

gulatának, az ember kitanulhatja a nép jellemét, szokásait, 

erkölcseit. A svédek, mind a mellett, hogy társaságszere

tők, nem zajongók. Stockholmnak legélénkebb s vidorabb 

osztálya a mindenütt szemlélhető matrózoké, kik "hazatér

vén tengeri utazásaikból, néhány nap alatt elköltik hóna

pok alatti ke re se töket. 

Az ország belrészeivel kívánván megismerködni, Up-

salát és a világhírű danemorai vasbányát tűztük ki első 

kirándulásunk czéljául. — Sept. 29-kén reggel indulánk 

gőzösön Upsalába. Már mozgani kezde gépezetünk, midőn 

bérszolgánk nekem egy Veszprémmegyéből szóló levelet ho

zott a postáról; kimondhatlan volt örömöm,hogy illy távol 

hazámtól tudósitást vehetek barátimról. Utunk a Malar egyik 

öblén vitt végig. E tó itt látható partja Drottningholm tájékára 

emlékeztetők, sziklásak, helyenként facsoportozatokkal és 

zöld szigetekkel, — szóval a tájkép tisztán svéd jellemű. 

Szép időnk levén, a szabadban élvezhetem a természet gyö

nyöreit , utazásunk egyedüli kellemét; mert társaságunk 

csupa csendes svédekből állott. Tanuló s( k volt veliU k, kik 

nagyon hasonlítanak tengeren túli német társaikhoz — 

tarka sipka s öblös pipa főfő kellékeik. 



101 

A vidék szirtes jellemét mind végig megtartja, s csak 
néha élénkítik azt majorok, nyári lakok, vagy kis falvak. 
— Stockloster, Brahe gróf régi kastélya a tő bal partján 
fekszik. Az épület ízléstelen zárdaalakú, csupán fekvése 
teszi kedvessé; a kilátás a téra s a túlsó parton fekvő Sig-
tunára nagyon regényes. 

Sigtuna kis falu , valaha nevezetes város volt, mit a 
még látható várromok bizonyítanak. E helyhez érdekes 
monda csatlakozik. Midőn t i. régi időben a kalózok sem
mivé tették volt ezt, a megmaradt lakosok azt határozták, 
hogy egy darab fa vettessék a Malarba, s hol az majd partra 
száll, ott új város építtessék; mi megtörténvén , a fa ott 
állapodott meg , hol most Stockholm fekszik, s így kelet-
közék a város és neve ; Stock svédül darab fát, Holm 
pedig szigetet jelent. — A történet mást mond. Ugyanis 
Sigtunát finn tengeri kalózok nyugtalanítván, Knut Erickson 
király Stockholmot épité 1187-ben, hogy itt hatalmába 
keríthesse a Míílar torkolatát, s biztosítsa a vidéket hason 
szerencsétlenségek ellen. — Mondjon bármit a monda vagy 
a történetek tára Sigtanáról, annyi bizonyos , hogy fekvése 
nagyon kies, s nagyon kár, hogy ott új város nem emelke
dik a százados romokból. 

Hajónk lassan haladt, s e lassúságot leginkább a sok 
szűk híd és sziklák közötti átkelés okozá , mint a mellyek 
nagy mértékben igénylik a kormányos figyelmét, ha aka
dály s károsodás nélkül akarja végezni útját. — Körül
belül egy méuTldt^.Tf TJpsala élőt" elhagyók a Málart, s 
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azon kis folyóba ereszködénk, mellynek partjain a régi 

városka fekszik ősvárával és templomával. A.folyó medre 

csak akkora, liogy egy gőzös épen elfér benne , csak nagy 

szorgalom s fáradozás által lőnsleend hajókázható. Nálunk 

illy vizekben békák tanyáznak, mig itt gőzös zavarván 

habjait, előmozdítja az országok áldását, a közleködést. 

TJpsala utczái egyenesek s jókora szélesek, házai 

jobbára emeletesek, de fából épitvék; vidéke lapályos: 

csupán a város déli részében van egy meglehetős magas

ságú domb , mellyen látható a régi királyi vár — most 

parancsnoki lak. Legérdekesb épületje mindenesetre a szé

kes egyház, melly Svédország legnagyobb egyháza; a XV. 

században készült e l , másfél századot igényelvén fölépí

tése. Külseje nagyon egyszerű, de tekintélyes; falai egészen 

téglából levén rakva minden vakolat nélkül, tiszta veres 

szinűek. Sokat veszt az épület külseje az által, hogy leégett 

gót izletű tornyai helyébe olasz modorú csonka vastornyo

kat raktak, mellyek nagyon ellenköznek az egésznek jelle

mével. Belseje hosszas négyszög, kúpját két oldalt végig

futó s fent ívekben összeérő , roppant nagyságú , de karcsú 

oszlopok tartják. Véleményem szerint nagyon emeli becsét 

az, hogy karzatok nincsenek az oszlopok között, mert csak 

igy csodálhatni háboritlanul az oszlopok deli termetét. 

Az oltár nagyszerű fametszvény, a hires Brecht Albert 

műve; illy műnek aligha akadna most mestere. Az oltár 

mellett, rostélyzat mögött állanak gazdagon aranyzott ezüst 

koporsóban IX. Ér ieknek, a szentnek, hamvai, meghall 
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l i 60-ban. — Az emlékek legszebbike mindenesetre Wasa 
Gusztáv sirja; kis kápolna közepén álló márványemlék 
ábrázolja őt két nejével halálos ágyán. A falakat nem rég 
készüli, mennyire megítélni birom, nagy művészeti beesü, 
freskó festvények díszesitik ; —jelenetek Gusztáv életéből, 
millyenek: azon jelentékeny pillanat, midőn Ornasben 
paraszt álruhában bujdosván , csipkés gallérja elárulja a 
nagy úri személyt, s ha legott futásnak nem ered, dán kém
nek árultatik el; továbbá a stockholmi diadalmenet, s végre 
búcsúszavai családja jelenlétében a rendekhez, midőn 
közelgetni érzi halála éráját. — III. János király rava
tala — megh. 1592-ben — márványból, alvófélben ábrá
zolja az uralkodót; érdekes ez emlék azért, mert mind a 

,mellett, hogy Zsigmond, János fia, készítteté, mégis csak 
1818-ban juthatott rendöltetése helyére, A hajó, melly 
hozta volt Olaszországból, szélvész által összezúzatott, s 
csak századok múlva követeié azt vissza Gusztáv Danczig 
városától, hova jutott volt, s innen ismét csak évek múlva, 
a töredezések kijavitása után, érkezett mostani helyére. 
Ezen egyházban van a hires Linée egyszerű sirja is. 

Az egyház ruhatárában sok megmaradt érseki s püs
pöki díszköntösöket, s Mis Sture véres ruháit mutogatják, 
midőn XIV. Erich saját kezével ölte meg őt az upsalai 
várban. — Szinte itt látható azon két rőfnyi átmérőjű 
köszörűkő , mellyet mecklenburgi Albert svéd király külde 
a dán Margitnak azon üzenettel: „Hogy azon köszörülje 
gombostűit, mi hozzá illőbb, mint háborút viselni;'4 sMar-
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git viszonajándéka, egy zászló inge fodraiból. Későbben a 
királynénak alkalma nyilt e gúnyolódás megbosszulására. 
Ugyanis :1589-ben Falköpingnél megvervén s elfogván Al
bertet, bolond-sapkát (csörgőt) tétetett fejére, s hét évre 
elzáratá, hogy börtöne borzalmas falai közt tűnődjék a rajta 
elkövetett csúfságon. 

Az upsalai egyetem Sten Sture helytartó alapítványa, 
s most jeles tanítók s gazdag alapítvány következtében 
Svédországnak legelső s anyaegyeteme. A tanulók , számra 
mintegy ezerén — urai a kis városnak, s alig láthatni más 
embert, mint fejér sipkás vitézeket, kik, mint hallottam s 
tapasztaltam is , nagyon vígan töltik éveiket szülőik erszé
nyének nem nagy örömére. 

Az egyetemi könyvtár épülete nem rég készült el;. 
külseje egyszerű modorú, belseje pompás; nagyszerű ket
tős lépcsőzet vezet az emeletekbe , s a királyok márvány
ból faragott mellképeikkel ékített termekbe , mellyékben a 
százezer kötetből álló könyvgyűjtemény díszlik fényes 
kötésekben. Nagy része a harmincz éves háborúnak zsák
mánya; különösen gazdag történeti és kézirati osztálya. 
Ez utóbbiban rejlik a könyvtárnak legnagyobb kincse , a 
Codex Argenteus, mellyben van a négy evangyelísta mőso-
gót fordításban Ulfílas, negyedik századbeli gót püspök 
által. E tömérdekre becsült kézirat prágai zsákmány , Kö-
nigsmark küldötte Krisztina királynőnek. Negyedrétben 
veres kutyabőrre van irva ezüst kezdőbetűkkel. A Codex (* 
betűkről, nem pedig ezüst boritékáról, melly csak XVIL 
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században járult hozzá, vette nevezetét.—-Érdekesek még 
III. Henrik császár bibliája; Luther, Melanchton, Linnéé, 
XI. Károly kéziratai s III. Gusztáv azon ládákba rakott 
munkái, mellyekről azt mondotta halálakor, hogy csak fél 
század múlva bontassanak ki, mi ezelőtt három évvel csak
ugyan megtörtént. A talált irományok többnyire svéd nyel
ven vitt levelezések, nemsokára nyomtatásban is megjelen
nek. — A könyvtárak utazóra nézve csak annyiban érde
kesek , mennyiben vagy rendkivüli nagyságuk által feltű
nők, vagy pedig különös ritkaságokkal, mint péld. kézira
tokkal, és csak kevés példányban létező munkákkal birnak. 
Az utazónak ritkán van ideje arra, hogy napokat szentel
jen egy-egy könyvtár vizsgálására; holott egyedül ezen 
az úton ismerheti meg voltakép azok belbecsét. 

A régi királyi vár érdektelen , kivéve az onnan nyiló 
kilátást a városra s ennek környékére. — Estve elfáradtan 
érénk fogadónkba, hol a kényelmes ágyak daczára is alig 
szunyadhatánk, mert a szomszéd teremben danoló s dom-
bérozó tanulók iszonyú ellentétét képezek minden nyuga
lomnak. Azonban ekkor is azt tapasztalok nem kis örö
münkre, hogy Morpheus, ha akarja, le tud győzni mindent, 
még az up salai ifjak orditozó kar dalait is. 

Más nap korán reggel ajtónk előtt állott a svéd posta. 
E szekerezés, mind a mellett, hogy nagyon emléköztet a mi 
honi előfogátunkra, mégis egészen eredeti és sajátságos. A 
szekér kis kerekeinél fogva nagyon alacson, rendkivül hosz-
szű és keskeny, ugy hogy minden zökkenésnél kidobástól 
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kellé tartanunk. A kicsiny, de zömök termetű, jobbára fekete 

vagy fakó szinű svéd poroszkák nem rúd mellé, hanem 

kettős favillába vannak fogva s igán húznak, ugy hogy az 

egész fogatnál szíj épen nem, kötél pedig csak annyiban 

használtatik, mennyiben a két külső gyeplőszár — belsők 

egészen hiányzanak — abból van idomítva. E fogat a lapá

lyos Svédországban megjárja; de hegyes földtéren haszna-

vehetlen, minthogy partról ereszködve a villák szétmehet

nek, ennek következtén a lovak is, minek leg valóbb szinű s 

természetes eredménye árokba-dobás. Utunk jó karban tar

tott volt ugyan, de annyira keskeny vala, hogy minden 

kitérésnél arra kellé ügyelnünk, hogy össze ne akadjunk. 

A lovak gazdája helyett bérszolgánk kocsiskodott. E szo

kás onnan származik, miszerint a parasztok ügyetlenek 

levén a lovak hajtásában , senki sem akarja rajok bizni e 

nagy fontosságú hivatalt. Minden másfél mérföldnyire — \ 
svéd mérföld = 1% német mf. — kocsit s lovakat változ-

tatánk, s állomásonként két bankó tallért íizeténk. — A ki 

saját kocsiján akar itt postafogattal utazni, lószerszámot 

vigyen magával, minek egyszerű oka a fennebb mondot

takból elég világos, és szükséges voltát magunk is tapasz

taltuk. 

Az első falu, mellybe érkezénk, A l t -Upsa l a volt. E 

helység arról nevezetes, mert temploma legrégibb az egész 

országban s itt tartottak legtovább a pogányok áldozatai. 

Odin temploma csak í 080-ban dőlt romokba. Látható még 

néhány sírdomb is, mellyek között három, nagyságra kitűnő 
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királydombok nevet visel. A vidék elég népes s jól meg
művelt; a faluk veresre festett deszka-házaikkal csinosak és 
tiszták, s nagy ellentétben állanak az idomtalan , piszkos 
orosz földmívesi lakkal. Volt alkalmam látni a paraszt 
házak belsejét is ; ezek tiszták s nem ritkán eléggé kényel
mesek is, ha gazdagságra nem, de jólétre emlékeztetők. A 
konyha lakszoba egyszersmind, s esténként gyülhelye az 
egész családnak, hol fecsegessél, fonással, szövéssel mulat
nak. Az egyes mezők kő- vagy fagaráddal keritvék. A falu
kat kapuk biztositják a marha elszabadulhatása ellen, meliy 
szokás meg van Erdélyben is. 

Néhány órai utazás után erdős vidéken fekvő lóhoz 
érénk, mellynek közelében vannak a danemorai vasbá
nyák; rövid idő múlva előttünk álla a világhirű akna. E 
bányák nem csak rendkivüli gazdagságuk — 100.000 má
zsa vasat adván évenként — de főkép nyilt aknáik miatt 
hiresek. A fő akna 700 öl mélységű s 1000 lépés környe
zetű. Az idegenek számára készített álló helyről legna
gyobb kényelemmel nézhettünk a tátongó mélységbe , hol 
épen akkor röpitettek légbe sziklákat; a viszhang sokszo
rosan viszonzá a dörgéseket. Az akna körül épitett gépek 
segélyével szállíttatik fel a vaskő, s ereszködnek le és 
fel a munkások. E bánya azért jobb a földalattiaknál, 
mert gyertya világ nem szükségeltetvén, könnyebbitte-
tik a munka, s a szabad levegő szíhatása folytán kevésbé 
szenved a munkások egészsége . télen által a hó elolva
dása lehetségessé teszi a. munka folytatását. A bányákat 



108 

dombos, erdős vidék környezi minden zordonság, kopár

ság nélkül. 

Danemora nem csak mint eredeti alkatú s nagyszerű 

bánya, hanem történeti tekintetben is szerfölött nevezetes. 

A rege szerint itt tartották első titkos gyűléseiket azon 

földmívesek, kik lelkesitésének köszönheti Svédország 

Dániától való különszakadását és függetlenségét. 

Mig mi az aknát nézegettük, kocsisunk száraz lepény-

nyel éteté lovait; melly étek tehát nem csak embereknek, 

hanem állatoknak is kedves e honban. Nem tudom , vájjon 

azon jó hatást gyakorolja-e a lovakra is, mint a lakosságra, 

mellyet egy, a német nyelvben nem igen jártas svéd diplo

mata gyomorgymnastikának czímezett volt. — Kocsisunk 

Örömmel nézvén , mint ropogtatják táltosai a lepényeket, 

időtöltésből burnótot szipákolt. 

Még ugyanaz nap estve felé Upsalába tértünk vissza, 

reggel pedig kellemetlen, hús s esős időben, de szeren

csénkre jobb s tisztább gőzösön evedzénk a fővárosba. 

Upsalai kirándulásunk alkalmával annyira megtetszettek az 

ország belső vidékei, hogy kifogyván az időből Norvégia 

szemlélésére, inkább a svéd tavakat, s a világhiiü csator

nákat kívántuk beutazni; azért a néhány nap múlva indu

landó karlstadti gőzösre váltottunk jegyeket. 

Stockholmban töltött napjaim életemnek legszebbjei 

közétartoznak, mert jól múlatás mellett sok újat láttam 

és tapasztaltam. 



A svéd tavak. — Trollhattan. — Gothaborg. — A Sund. 

Svédország kereskedése az utóbbi évtizedekben tete
mesen növekedett, mennyiben az évenkénti kivitel értéke 
néhány millió tallérral fölülmúlja a bevitelt. Akivitelt leg
inkább vas, réz s fa képezi; e három czikk jóságánál fogva 
világhírű, s mindenütt keresett. Gyáripara szinte emelködni 
kezd, nagyszerű vas- és rézolvasztó kemenczéken kivül 
vannak posztó- , papír- , bőr- , vitorlavászon- és dohány
gyárai. Leginkább feltűntek előttem a finom keztyűbőrök s 
az igen jő szivarok, meilyeket sokkal jobbaknak tartok a 
hamburgi s brémai gyártmányoknál, — többnyire tisztán 
amerikai levelekből sodorvák. Stockholm utezáin nem tilos 
a dohányzás , mint Pétervárott és Berlinben , mi nézetem 
szerint a közélet egyik fő élvei közé tartozik; mert annyi 
bizonyos, hogy czélszerübb , sőt tisztább is a szabadban, 
mint honn szűk szobában füstölni. 

Az összes gyáriparral 12,000 ember foglalkodik, melly 
9,000,000 tallérnyi tőkét képvisel. Kereskedelmi fő kikötők 
Stockholm és Gothaborg. 
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Az ország belközleködése jobbára vízi, kivált mióta 

az egyes tavak összeköttetvén csatornák által, a keleti ten

gerből Svédországon át vizén juthat az ember az éjszakiba. 

Nagy eszmét valósita meg P l a t e n , midőn e művet meg-

inditá, 5 az addig majdnem minden haszon nélküli tavak, 

nevezetes tényezői lettek egyszerre a belkeresködésnek, 

azok partjai élénkülni kezdettek, mert a hajóknak az ország 

nyugati részeiből kelet felé nem kellett megkerülni az egész 

félszigetet, hanem a forgalom egyenesen az ország szivén 

keresztül vette útját. Melly rendkívüli akadályokkal kellé 

küzdenie e csatornák építésénél, azt alább bizonyitandom 

be. — Svécziának 84, részint a külfölddel, részint a hazá

ban közlekedő postagőzöse van ; ezeken kivül magán vál

lalatok nyomán épült hajók is vannak, mellyek többnyire 

külországokba vitorláznak. 

October 5-kén reggel szállánk "Wermeland nevű 80 

lóerejü gőzösünkre 5 kapitányunk szavai szerint utunk egy 

hétig tartand Gothaborgig. Megvizsgálván hajónk minősé

gét, nagyon tisztátalannak, minden kényelmet nélkülöző

nek találók, az étterem különösen undort gerjesztő. Nem 

képzelhetem, miért nem forditanak több figyelmet a hajók 

rendezésére épen azon országban, hol egyébiránt tisztaság 

s rend uralkodik mindenben. Hálőszobácskánk kissé tiszta 

volt, mellyben letelepödvén , azt határoztuk, hogy az itt 

töltendő, sokszor hihetőleg unalomteljes órákat jegyzeteink 

rendbeszedésével rövidítendjük. Hogy irnunk lehessen, egy 

asztalkát kerítettünk, melly bútor annyira megtölté kis háló-
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kamránkat, hogy járkálásra akkora helyünk sem maradt, 
mint a debreczeni diáknak. Stockholmi bérszolgánk, kit 
nevetséges külseje, de mégis ügyes magaviselete miatt 
nagyon megkedveltünk, velünk maradt utolsó perczig, segéd
kezeket nyújtván űj lakásunk rendezésénél. Ez különös 
ember vala; mindent érte, mit mi németül mondánk, de a 
német nyelvből csak egyetlen szót, az igen-t tudta kiej
teni. Akármit parancsoIánk, az ő felelete ja ja! volt, és 
pontosan teljesité a reá bízottakat. — Az első ágyudörre-
nés után stockholmi ismerősünktől s j a j a hű szolgánktól 
elbúcsúzván, hajónk mozogni kezde. 

Néhány órányi rendkívül lassú haladás után Söder-
telgénél elhagyók a Malar vizeit s a keleti tengerre eresz-
ködénk, melly itt csaknem egészen szigetekkel van borítva. 
Kellemetlen ködös időnk vala, alig leheténk a szabadban; 
egész nap megállapodás nélkül haladván, estvefelé annyira 
megsürüdék a köd , hogy egy szigetnél horgonyt veténk , 
az éjszakát ott töltendők. Más napra kelve még mindig a 
tengeren folytatók utunkat ; délfelé azonban ágyudörrenés 
jelenté, hogy az első zsilipekhez érénk. Ezentúl, elhagyva 
a tengert, s az ország belsejébe nyomulva folytatandjuk 
utunkat. 

Egy part előtt állapodánk meg, mellyen egyenes 
vonalban fölfelé hét, mintegy lépcsőzetet képző óriási zsi
lip van épitve. Az első zsilip kemény fából készült; hatal
mas vasrudakkal ellátott kapuja kinyittatván, hajónk benyo-
mula; a kapu ismét reánk záratván , teljes sötétség kör-
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ilyené bennünket, .jobbra balra roppant gránitlapokból ösz-
szerakutt falak, előttünk pedig a hátulsónál némileg ma
gasban álló kapu, melly kinyittatván, a felső zsilip rohanó 
vize fokonkint emelte hajónkat. Majd világosodni kezde ; 
a második zsilip irányába jutván, egészen szabadban valánk. 
Ekkor kevéssé előre haladva, előbbi módon jutánk a máso
dik, harmadik zsilipbe , melly eke a átnyomulván , a hegy
tetőre érénk. Különös érzés, hajóval dombon lenni; — 
emléke soha sem enyész el elmémből. Eleinte hihetlennek 
látszók; pedig meggondolva a dolgot, az egész műtétei 
egyszerűnek mutatkozik. A fomesterség t. i. abban rejlik, 
hogy a dombok tetejéről lefolyó patakok olly módon gyűj
tendők össze egy helyre , miszerint mindig elegendő viz 
legyen a zsilipek megtöltésére. 

A dombról messze kilátásunk volt a tengerre, s ennek 
számtalan szigeteire; előttünk pedig gyönyörű zöld táj 
terüle, mellyet két közép nagyságú tó s néhány távolabb 
fekvő falu élénkite. E dombról csak egy zsilipen ereszkö-
dénk le az első csekély tóba, mellyen keresztülmenvén, 
néhány zsilipen fel- és lehaladva, a már nagyobb Roxen 
tavába érénk,mellyen éjszakfelé egyenes vonalban átevedzve, 
a túlsó partján levő zsilipek alatt töltők éjszakánkat, Stock
holmtól fogva a másodikat. 

Mindezekből látható, hogy a zsilipek által azon igen 
nevezetes czél éretett el , miszerint a hajók parton fel- s 
ieszállithatók. Az azokon való haladás rendkívül lassú-
Hlyenkor az utazók kiszállanak, s e közben a környékbe 
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rándulnak, mi nagyon kellemes annak, ki először látja az 
ország ezen tájékát. Átalában csak kevés idegen utazik a 
csatoniákon, mert mindenki fél az utazás lassúságától s az 
e miatti unalomtél. Én látván, melly érdekes részével ismer
kedem meg Svédországnak, kétszeresen Örvendek, hogy 
elhatárzám magamat megtenni azt, mit annyi utazó által, 
mint valami rendkívüli fárasztót hallottam leiratai. A hajón 
divatozó életmód legkellemetlenebb oldala az egész uta
zásnak, mert már két nap óta nem kaptunk egyebet zsirba-
rántott halnál s makk-kávénál. Gazdasszonyunk szavaiból 
megértők, hogy ezen ételrendszer mind végig ugyanaz 
maradand. 

Reggelre ébredve, hajónk már a zsilipek közt evicz-
kéle. Eeggelizés után kiszálló ttunk, a környékben kis sétát 
teendők. Motala nevű városkába érvén, megtekintők az 
ottani nagyszerű gőzerőműgyárt, melly Svécziának e nem
ben legnevezetesb vállolata. Ez nem csak az ország, hanem 
az orosz birodalom és éjszaki Németország számára is 
készit gépeket, mellyek jóságuk, s a felhasznált, különö
sen vasanyagok finomságánál fogva híresek. A gyár maga 
fákkal és szirtekkel környezett kies völgyben épült; a benne 
uralkodó rend és tisztaság példás. A munkások mind egész
séges szinüek , s kedélyök hangulatából Ítélve , jól érzik 
magokat s megelégedettek. 

E helyhez közel esik P l a t e n , a svéd Széchenyi egy
szerű sirja, kinek mint a Gotha-Elf csatornája építőjének 
emléke , melly az egész vonalon a teraiészet-alkotta tete-

Podmaniczky út. o 
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mes akadályok miatt mérnöki tekintetben legnevezetesb, 

örökké fenmarad minden svéd honfi keblében. — Vissza

érvén a kis városkához, hajónk már áthaladt volt a zsili

peken, de még nem indulhatánk; mert, mint minden álló 

máson, ugy itt is , sok időt vesztegeténk a fahordozással, 

melly az annyira czélszerű kőszenet pótolja. 

Elkészülvén, nemsokára a W e t t e r n tavába érénk; 

ez 55 Q mérföld területű, de hosszúkás , keskeny alakjá

nál fogva kisebbnek látszik, mint a mii]yen valóban. E tó 

több ritka sajátságánál fogva nevezetes. Ugyanis vize a 

legszebb smaragdzöld sziníí; habzása pedig, bármi időjárás 

van, egyenlően nagy és felbőszült; rajta hajókázva legszebb 

csendes s tiszta őszi időnk daczára is hajónk ugy hányat

tatott, mintha dühös szélvész közepett tengeren voltunk 

volna. E tünemény okát a természetbúvárok eddigelé nem 

igen birták még kikutatni biztonsággal. Sokan azt vélik, 

hogy alsó földrétegének vulkán-jelleme idézi elé a szün

telen nyugtalanságot. — A tó nyugati oldalán látszó Kar i s-

berg Svédországnak leghíresebb erődéje, ezt az uralkodó 

király alapitá. Azon esetre, ha a fővárost ellenség szállana 

meg, a kormány ide vonulhatván, nem szakad félbe az 

ország igazgatása. Belsejében 20,000 emberből álló 

sereg fér el egész kényelemmel; e pontot bevehetlennek 

tartják jó fekvése miatt. Nem csak hadtudományi de fes

tői tekintetben is felséges e hely; az új erődé magas 

falai, számtalan fejér kőtornyai, a körötte levő erdős, 

sziklás vidék, s a tó felbőszült zöld habjai W a l t e r 
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S c o 11 regényeire emlékeztető búskomor tájképet al
kotnak. 

Hajónk a vár közelében fekvő zsilipeken általhaladván, 
a domb csúcsán nagyon k'.s terjedelmű, minden érdek nél
küli tóba ért; félórai menetel után a Wenern tavába vezető 
csatornába ereszködénk. 

E tó a Ladoga után Európában a legnagyobbik , terü
lete 100 Q mérföld. Balatonunk a harmadik helyet fog
lalja el. — A Wenern vize színre s jellemére nézve ten
gerhez hasonló ; partjai nagyon jól megmíveltek , falvak s 
városkák környezik mindenfelől. Hat órányi meglehetős 
sebes út után a tő éjszaki oldalán fekvő K a r l s t a d t o t 
értük el. Ez kis város, melly azóta emelködik különösen, 
mióta a csatornákon járó gőzösök megállván itt, tovább 
szállítják a vidék.összegyűlt termesztményeit Házai mind 
emeletesek s fából épitvék, veres vagy fehér szintiek, köve
zete meglehetős. — Beérvén , nagy örömünkre épen vásár 
volt; mert Így legalább egy népjelenettel ismerködheténk 
meg idegen országban. A gyüleközet a szepességi városok
ban tartatni szokott hetivásárokra emlékeztetett; földmí
vesek és haszonbérlők voltak együtt, jobbára marhát árul
tak s v; ttek. x\z illy alkalmaknál dívó élénk alkudozás itt 
sem hiányzók. — A földmívesek hosszú, kék posztóból 
készült, ólomgombos kabátot s magas tetejű ó divatú kala
pot hordoznak, tisztán járnak s egészséges arczúak. A fér
fiakat bőrkötény nélkül soha sem látni. mellyek épen olly 
szabásuak, mint a mi kovácsaink- vagy pinczéreinkéi* 

8* 
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E furcsa s a szemnek nagyon kellemetlen viselet okát nem 

tudom. — Kapitányunk vasárnapi díszöltönyt vévén ma

gára, velünk egyszerre szállott partra. Végig sétálván az 

élénk utczákon, egy franczia egyenruhás főhadnagygyal 

találkozánk , ki látván , hogy idegenek vagyunk , magabe

mutatás után vezetőül ajánlkozott. E tiszt svéd honfi, ezelőtt 

hét évvel ment Algírba, s ott az idegen harczosok csapat-

jában főhadnagyságig vitte ; most visszatére hazájába, hozzá 

hü maradt mátkáját oltárhoz vezetendő. Tőle tudám meg, 

hogy több magyarok vitézül harczolnak az arabok ellen. 

Alig valánk együtt néhány perczig, hozzánk szegődék a 

helybeli lelkész is, kinek értésére esvén, melly honból valók 

vagyunk, egész dühvel esengett, szólanánk vele latinul; 

mert az ő tudomása szerint, ugy mond, minden magyar 

ember nem csak született nemes ember, hanem Cicero is. 

Szerencsénkre társam jól beszélt a klasszikusok nyelvén, s 

fel világosítván őt a nemesek és Cicerók felől, annyira elra

gadta a lelkészt, hogy ez lelkesödésében azt állitá, misze

rint az ő hazájában alig található néhány tudor, kinek olly 

tökéletes birtokában volna e dicső nyelv. 

E különféle elemek- s nyelvekből összeillesztett tár

saság egyben mégis öszpontosult, s ez az ebédlés volt; e 

határozatnak nagyon örültem, mert reményem vala végre 

mást is kaphatni rántott s félig már büszhödt halnál. — 

Étkezés közben sokat beszélgeténk különféle nyelven min

denféle tárgyakról, s miután egy kis zenetársaság — két 

hárfa s egy guitarra — jelentette volna magát, s mi a xere-
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si-t nagyon jónak találtuk, vígság lőn, annyira nagy, hogy 

valóban csodálkozám, mikép biránk eljutni, kikerülve min

den baleseményt, késő éjjel a távol fekvő kikötőbe. Sze

rencsénkre kapitányunk, mind a mellett, liogy sokkal töb

bet ivott nálunknál, még tudta az utat. Jó kedvünkben 

egészen magyarosan mulatánk; az utczákon zene kíséreté

ben nem csekély zajt ütve haladánk s háborgatok a már 

békén nyugvó polgárok álmát; lelkészünk pedig széles jő 

kedvében mit sem gondolva tekintélyes állásával, polkát 

és csárdást lejte velünk minden tartózkodás nélkül. 

Még az éjjel hagyok el Karlstadt kikötőjét; de a nagy 

szélvész miatt csak nagyon lassan haladhatánk; reggel volt 

midőn hajónk W e n e r s b o r g előtt megállapodék. Néhány 

órai ittmulatásunkat felhasználva, kiindulánk a városba, 

melly most épült újra, minthogy három évvel ezelőtt egy 

tűzvész majdnem minden házát elhamvasztá. Örömmel 

szemlélem , hogy okulva a szomorú tapasztaláson, kőből 

állítják helyre az eddigi faépületeket; a mint haliám, a kor 

mány rendelete következtében történik. Alig van ország, 

inellyben a lángok dühe annyi pusztítást tenne , mint Své-

cziában ; pedig nagyon sok sziklájoks vizökvan. Nemcsak 

az anyagra, hanem az utczák s térek rendözésére nézve is 

történnek szépítő újítások; a régi, rendetlenül épült "We

nersborg helyett új s igen csinos városka emelkdöik a 

hamvakból. 

"Wenersborgon túl a Gotha-Elf folyamába ereszko-

dénk, melly itt a tóból eredvén, Gothaborgnál az éjszaki 
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tengerbe ömlik. Egy mérföldnyire a városon fölül elértük 

a t r o l l h a t t a n i zsilipeket. E ponton a folyam lűres viz-

szakadást képezvén, a "hajók egy, a sziklák közt vágott 

csatorna s azokon levezető zsilipek által kerülik ki a zuha

tagot. E hely az egész úton nem csak mérnöki, de termé-

szet-szépségi tekintetben is legnevezetesb ; mert nagy ügyes

ség , költség s erőfeszítés kivántaték arra, hogy a gránit

szirteken keresztül csatornát lehessen vágni gőzösök szá

mára. A zsilipek elhelyhezése azért nehéz különösen, mert 

120 ölnyi magasságról kell leereszködni a hajóval; termé

szet csodái közé pedig a trollhattani zuhatag azért sorol

ható , mert ez tudtomra a Magara után a világ legnagyob

bika. Az első zsiliphez érve, azonnal kiszállánk; s vezetőt 

fogadva, a zúgása által magát már távolból jelentő termé

szeti tünemény felé indulánk. 

Tröllhattannál 500 lábnyi magas T rézsútosan fekvő 

sziklafalon zuhan le a Gotha-Elf zajos, s habzása miatt 

hófejér vize; leérvén, egy roppant sziklaorom választja azt 

ketté, meliyet megkerülvén, ötven lábnyi magasságról vég

telen nagyságú sziklakatlanba'omlik, mellyből csaky miután 

a rohanó sebesség miatt egy ideig kanyargott s forrott volna, 

indul tovább a folyam rendes medrébe. A zuhatag éjszaki 

oldalát 200 lábnyi magas sziklafal, a másikat eg^es ormok 

s ezek közé épitett, festői fekvésű fürészmalmok körítik. 

A katlan azon pontjáról, hol újra kezdődik a csendes 

folyam, legszebben látjuk az óriási zuhatagot, s az azt övedz<> 

tájképei. A kétszáz lábnyi szélességű vízsugár, az alantabb 
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sziklák által megtört habok csillogó fénye a gyémántok 

milliárdjait varázsolják elénk; míg az azt környező rop

pant nagyságú s magasságú sziklák az Örökkévalóság jel

képéül , daezolva a dühös elem minden támadásaival, az 

egésznek regényes foglalványát képzik. Az itt-ott megma

radt ős fenyőszálak s az ezek közöl kilátszó veres házak 

tetemesen emelik a tájkép élénkségét s enyhítik a látvány 

vad jellemét. A víz zúgása olly roppant nagy, hogy alig 

érthetők egymás szavát kivált azon faállványon, melly az 

idegen látogatók számára a fürészmalmok mellett van épitve; 

innen nem annyira az egészet együtt véve, hanem inkább a 

.sziklafalon lerohanó víztömeg mindent magával ragadó és 

semmisítő erejét bámuljuk. Néhány nappal ezelőtt egy e 

helyen állott angol ifjú, vigyázatlansága következtén, lebu

kott ezen állványról; testének eddigelé legkisebb nyomára 

sem akadtak, annyira szétzúzá a víz óriási hatalma. 

Melly parányivá válik az ember illy nagyszerű ter

mészeti tünemény látásakor! alig észrevehető valamivé! 

Sokáig nem biránk megválni e fenséges látványtól; mert 

bármeliy oldalról nézők azt, mindig szép s nagyszerű ma

radt az. Szótlanul bámulok az elem hatalmát s a természet 

ábrándos ügyességét, mellynél fogva valamelly folyamot ugy 

bir irányozni, hogy az óriásivá válik, mutatván az emberi

ségnek, hogy ennek minden okossága s elméssége mellett is 

egyedülő bir valóban nagyszerűket,rendkívülieket teremteni. 

Búcsút véve Trollhattantól, s a parton legyalogolván, 

még zsilipek közé szorulva látók hajónkat, mellyek ittleg-
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meredekebbek levén , sokkal több szorgalmat s figyelmet 

igényiének, mint a csatornák bármelly más pontján. Távol

ról tekintve valóban a mesék világába tartozó jelenetet 

képezik a sziklák között fel- s lebaladó gőzösök. Leeresz-

ködvén a hat legnagyobb zsilipen a Zila keleti vizszaka-

dásboz érénk. melly nagyon csekély; mert itt a folyam 

körülbelül csak húsz lábnyi magas sziklafalon omlik le. 

E zuhatagot kikerülve a Gotha-Elf árjain akartuk folytatni 

utunkat; akartuk mondom, mert alig voltunk a folyam ren

des medrében, kormányosunk nem ügyelvén eléggé, hajón

kat a folyam rohanó sebessége sziklás zátonyra sodrottá. 

Első pillanatban nagyon megijedénk; azonban kapitányunk 

ügyes eljárása s legénységünk erőlködései következtében 

fél óra múlva megszabadulánk e kellemetlen helyhezte-

tésből. 

A folyam partjait a szász Svájczra emiéköztető czu-

korsüveg alakú sziklahegyek körítik, helylyel-helylyel erdők 

s egyes tanyák díszitik, regényes, mégsem vad, árja sokkal 

sebesebb mint a zuhatag előtt s hegyi patak jellemű; mind 

a mellett sok helyütt szélesebb a mi Körösünknél. Délután 

a vidék mindinkább élénkülni kezde, falvak, nagyobb ma

jorok, kerített szántóföldek, kertek tűntek fel. Alkonyatkor 

elértük Gothaborgot , nagyságra s népességre nézve ez 

ország második városát. — Hat nap alatt Svéczián keresz

tül a keleti tengerből az éj szakiba jutottunk , mit egyedül 

a tavakat összekötő csatornák tesznek lehetségessé. Az út 

ötvennégy mérföldet tesz, melly ékből tizenkét mérföld ásott 
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vagy sziklákon keresztülvágott, hatvan fel- s levezető zsi

lippel ; tavai ötöt érinténk, mellyek között három , a We-

nern, AVettern és Roxen nagyságai s különös sajátságai 

miatt nevezetes. A Gotha-csatorna tökéletes elkészitése 

által a közleködési eszközök egyik legnagyobb feladata lön 

megfejtve. 

Gothaborg a Gotha-Elf balpartján sziklafalak által 

képzett széles völgyben fekszik; nem nagy, de igen csinos 

város; lakosai száma 28,760, kik között legtöbben keres-

ködést űznek. Néhány utczája és téré rendesen hasítvák, 

házai -újabb izlés szerint épitvék, kövezete pedig sokkal 

jobb a fővárosénál, mert a fő utczákon kényelmes járdák 

rakvák. Nagy vendégfogadója már németországi társaira 

emléköztet, mellyekben ellehetünk, a nélkül, hogy egy 

lépést kelljen tennünk a városba. Vasárnapot töltvén ott, 

azt tapasztalok, miszerint ezen ünnepnapot angol módra 

ülik meg, mindenütt a legnagyobb csend s nyugalom ural

kodván ; minden, még az ivó-házak, szivar-boltok is, zárva 

volt. Megvallom, e szokás nincs ínyemre. A szegény s egész 

héten fáradozó munkásnak miért ne legyen egy szabad, 

üres napja hetenkint, mellyet egészen mulatsága- s jó ked

vének szánhasson. Magamról tudom, hogy vannak az élet

nek olly viszonyai, midőn már a hét első napján Örven

dünk a bekövetközendő vasárnapnak, szabadon s függetle

nül remélvén tölthetni néhány órát. 

A Gothaborgban levő porter-sörgyár üzlete rendkivül 

nagy, ez látván el az egész országot e nagyon kedvelt ital-
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laL E gyár uein voná magára figyelmünket különösen , a 

sörnek nem levén nagy barátai; annál inkább kedveltük a 

nagyszerű fürdőházat, mellynek nem csak külseje , hanem 

belrendozése is fényes és kényelmes. Hosszú utazás után 

alig bir valami nagyobb éltető erővel, mint a langyos fürdő; 

nem Mába vitték ©Ily rendkívüli tökélyre az élvezet e 

nemét a mindenben klasszikus rómaiak. 

Gothaborgból hajén akartunk tovább indulni; meg

gondolva azonban a dolgot s mások tanácsára hallgatva azt 

véltük, hogy ránk nézve czélszerübb lesz a tengelyen uta

zás, ez által újra megUmerkÖdvén az ország egy részével. 

A hetenként Helsingborggal háromszor közleködő gyorsko

csira váltottunk jegyeket. Kocsink egészen azon kocsik 

mintájára volt kiállitva, mellyek Budán a Duna partjáról a 

császárfürdőbe járnak, melly hasonlatossága miatt első pil

lanatban nekem épen nem tetszett; közelebb érvén azon

ban, láttuk, hogy az angol postahintók mintájára a tetőn is 

van két födetlen ülés, mellyeket elfoglalva, nem kellé tar

tanunk a netán velünk utazó kellemetlen társaságtól, s egész 

kényelemmel nézhettük a környéket. Négy, egymás mellett 

fa-igán húzó zömök pony volt befogva; minden állomáson 

más-más lovakat váltottunk, kocsisunk mindvégig ugyanaz 

maradván ; lovacskáink lassan, de egyformán ügettek, mi a 

jó út miatt épen nem esett terhökre. 

October 13-kán reggel a legszebb őszi-napos időben 

kiindulva, váratlanul szép s jól megmívelt vidékbe érénk. 

A város egész határa angol-kert mintájára fasorokkal s egyes 
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nagyobl) bokrok- vagy facsoportozatokkal van beültetve. 

A helyenkint föltünedező igen rendesen tartott mulatóker

tek, számtalan nyári lakok vagy nagyobb falusi kastélyok 

olly kellemessé varázsolják e tájképet, hogy szinte remeg

tünk azon pillantattól, mellyben majd meg kell válnunk e 

nagyszerű parktól, mert másnak alig nevezhetem. Elhagyva 

a város környékét, széles termékeny völgybe érénk, melly-

nek felsőbb dombjait fenyőfák és sziklák ékítik, a völgy 

alját nagyobb paraszttanyák, ezek sövénynyel kerített föl

dei s nyájai élénkítik; az egész tájkép a felső-gömöri 

vidékre emléköztet. E völgyön végig vitt utunk; kiérve 

nagyon eredeti s egészen más jellemű kép nyilt meg előt

tünk. Jobbról a Ka t t ega t fényes , végtelen tükre látszott, 

balról pedig az eddig vidám s termékeny ország helyett 

kopár szikladombok lepték el az egész látkört; csak itt-ott 

látszott egy-egy kis kunyhó, mellyek lakosai nagy szorga

lom- s erőfeszítéssel mívelvén meg a szirtek közötti cse

kély földrészeket, termékenyekké teszik. Falvak e tájt nin

csenek , hanem körülbelül két mérföldnyi távolságra egy

mástól egyházak s paplakok épitvék. Ide sereglenek össze 

vasárnaponként az egyes nagyon távol fekvő tanyák buzgó 

hívei. E szegény nép télen által szerfölötti veszélyes útnak 

kénytelen kitennie magát, mig papjához vagy a templomba 

ér; innen keletköznek a svéd regényekben eléforduló, nem 

ritkán nagyon eseménydús kirándulások. E terméketlen, s 

egyalakúsága miatt untató tájkép egyedüli dísze a tenger, 

mellynek ha szélvész dúlja habjait, alig tudok képzelni 
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vidéket, melly szomorúbb s borzalmasabb volna ennél. — 

Délután a környék kevéssé élénkülni kezde; kiérvén a vég

telen sziklák közöl, termékenyebb lapályra jutánk. A távol

ban csillogó tornyok s MztÖmegek földerítek kebleink 

lehangolt érzeményeit. Utunk még az nap bárom egymás 

mellett fekvő városon vitt keresztül, mellyek mind kicsi

nyek, de csínnal épitvék s kikövezvék. Feltűnvén előttem 

a mind hason alapterv szerint rendezett tömérdek tartomá

nyi kis városok, megértettem, hogy Gusztáv Adolf érezvén 

a polgári rend hiányát hazájában, hetvennégy városkát ala

pított, azok lakosait előjogokkal buzditva s kecsegtetve, 

egyedül ez által boldogulván kitűzött czéljában. E város

káknál alig képzelhető valami csinosabb és tisztább, házaik 

mind emeletesek , veres- vagy fehér-szinüek; alaptervöket 

egy nagyobb tér s ebből kiinduló néhány utcza képezi, 

többnyire 2500—3000 lakost számlálnak. — Csak iüyenek 

látására érezzük igazán , mennyit birt tenni régi időkben 

egy józan s hazáját szerető uralkodó, főkép olly ország

ban, melly természetes védrendszer, t. i. tenger által kerítve 

élvezte a béke áldásait akkor, midőn másutt háború és tűz

vész napok alatt semmisíté meg századok szorgalmát. 

Nagyon kényelmesen utazván, épen nem sieténk; 

hiszen ránk nézve egészen mindegy volt, egy nappal előbb 

vagy utóbb érünk a dánok fővárosába; más részről pedig 

annyira tetszett minden, a mit láttam, hogy szívesen időz

tem akárhol s akármikor. Déli állomásainkon természete

sen csak svéd fogalmak szerinti jó ebéddel vártak, egyórai, 
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pihenve tovább iigeténk; estefelé a kis városok egyikében 

kávéztunk és szivaroztunk. Már késő este volt, midőn 

Halmstadtban a fogadó előtt megállván, kocsisunk kije

lenté, ki egyszersmind kalauz is volt, hogy itt fogunk meg

hálni, más nap reggel hat órakor folytatandók utunkat. 

Második napon sokkal termékenyebb s népesebb vidé

keken vitt keresztül utunk; a dombok mindinkább ritkul

tak és széles völgyeket képeztek, erdőket, regényes fek

vésű falvakat, nagy szorgalommal megmívelt kerteket s föl

deket találánk. Az itt látott falvak nagyobbak, mint az 

ország éjszaki tartományaiban levők. A földmívesek külse

jéből Ítélve, Svécziának alig van vidéke, mellyben nagyobb 

közjólét uralkodnék. Minden paraszt zsebében óra van 

kicsüngő ezüst lánczezal s már nálunk rég nem divatozó 

boglárokkal. Az asszonyok karton szoknyái és selyemken

dői szinte arra mutatnak, hogy nem csak a mindennapi 

szükségre , hanem kényelemre és csinosságra is költhet a 

nép. Szobáik tölgyfa bútorokkal, nagy kályhákkal s kandal

lókkal látvák el, s nem olly kellemetlen büzüek, mint a 

földmívesek lakai majdnem mindenütt a világon. A nép 

szorgalma itt tetőpontját érte el; a pásztor marhájára való 

ügyelés közben fonással, kötéssel vagy kosárkötéssel tölti 

óráit s űzi unalmát; az* asszonyok hátukon teli kosárral a 

közel fekvő városba indulván , nem szakasztják félbe mun

kájukat, s gyalogolva harisnyát kötnek; mindamellett, 

mint láttam, a fiatal lányoknak még elég idejök marad a 

inollettó'k elmenő ifjakkal kaczérkodni, víg szókat váltani. 
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A nőnem itt sokkal elevenebb s jobb kedvű . virgonezabb 

jellemű a férfiaknál. A természet itt is , mint mindenütt jól 

működött; mert ha mind a két fél kedvetlen, csendes vérű 

volna, vájjon mire jutna a svéd nemzet? 

Délfelé meglehetős magas dombra jutánk, mellyen 

fölérvén, kocsisunk megálla: „Mert, ugy mond, ez Svécziá-

nak tán egyik legszebb pontja levén, kötelességének tartja 

az idegeneket megismertetni hazája e nevezetességével." 

Mi leszállván s hátrafelé vetvén egy pillantást, annyira sze

líd jellemű s mégis nagyszerű táj terült el lábaink alatt, 

hogy szebbre alig emlékszem valahol. A kigyóként kanya

rodó s messze fejérlő gothaborgi országút bal felén szikla-

csoportozatok s a Kattegát sima tükre látszottak kinyúló 

hosszúkás keskeny fokkal, mellynek végcsűcsát regényes 

fekvésű várerősség foglalja el ; az út másik oldalán fris 

rétek, jól tartott s deli növésű nyirerdők, s ezek között 

két falu csillogó veresfejér háztömegei gyönyörködtetik a 

szemeket. Az egész tájkép nem csak természetes szép

ségénél fogva feltűnő , hanem kedves az idegennek külö

nösen azért i s , mert a jó karban tartott erődé, a sima 

országút, .az elkerített rétek s mezők, a falvak csinos 

külseje, a jólét, az ipar- és szorgalomnak mind megany-

nyi tényezői. — Időjárásunk annyira kellemes volt, hogy 

a gyöpre heveredve élvezők az előttünk elterülő tájképet; 

kocsisunk csak azon Ígérete- s jóslatával birt elindi'tni, 

hogy a túlsó partróli kilátás ennél még sokkal szebb és 

nagyobbszerű. 
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A domb tul*ú oldalára érvén, jobbról a tenger, balról 

sziklaormok közötti kis város s azontúl Svéczia legtermé

kenyebb lapály a, Se hoo ne n tartománya látszék. E kép 

mindenesetre nagyobbszerü az előbbinél, de koránsem olly 

regényes, festői *, nagyon emléköztete hazánk azon tájké

pére, melly feltárul előttünk, midőn Kolosvárról elhagyjuk 

Erdély határait, itt alattunk Lúgos vad hegyei, távolban a 

Bánát végtelen s jól mivelt lapálya látszanak. Azonban a 

magyar tájkép nélkülözi a minden vidéket annyira ékesitő 

fényes víztükört, s csak ez oknál fogva nem olly nagy 

becsű, mint éjszak e pontja. Mi mitsem törődve a többi 

utazóval s kocsinkkal, lassan gyalogolva haladánk le a 

dombon , hogy annál tovább élvezhessük e hazánkra emlé-

közteto s már azért is kétszeresen szép kilátást. 

Helsingborghoz közeledve, az országút mindin

kább élénkülni kezde, terhes szekerek s utazóhintók min

den nemével találkozánk, mellyek közt leginkább fel

tűntek előttem azon kétkerekű taligák, mellyeken két 

ember kényelmes ülésben fér el egymás mellett; a/ uta

zók ezeket használják itt leginkább, minden állomáson 

egy lovat fogadnak , mellyet fa villa igájába fogván, 

s paraszt gyerkőczöt vévén magok mellé, elhajtatnak a 

jövő állomásig, hol aztán megkapván pénzét a fiú, lo-

vacskájára ül s haza üget. — E szokást nagyon helyes

nek tartom, mert olcsósággal, s a mennyire lehet, 

tulajdon kocsiján utazván az ember, kényelmet pá

rosít. 
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Holdvilágos estve érénk Helsingborgba, melly a S u n d 

partján fekvő kis kereskedő város; a mennyire kivehettem, 

dombos földtéren épült, utczái rendetlenek, s egészben 

kevésbbé csinos s tiszta az eddig látott hason nagyságú 

városoknál. Űtileveleinket láttamoztatván, a fogadóba sie-

ténk, vacsora közben tanácskozandók a fölött, mi módon 

evedzlietnénk át Dániába; mert hallottuk, hogy gőzösök 

már nem járnak, mind a mellett hogy időjárásunk olly sze

líd s kellemes volt, mint nálunk szép szüreti napokban szo

kott lenni. 

Három utazó egyesülvén velünk, csónakot fogadánk, 

hogy használva a világos éjt és csendes időt, azonnal indul

junk a Sund túlpartján fekvő HelsingÖrbe. Mintegy fél 

óra múlva a kikötőben valánk, § kis hajónkra ülve búcsút 

vévén Svédországtól, mellynek emléke örökké fenmarad 

lelkeinkben, annyira érdekesek voltak az ott látottak és 

tapasztaltak. — Nem hiába tartottuk jó előjelnek a hold 

ezüst fényét; midőn közelíténk a sziklák országához. Nyá

jas volt stockholmi érkezésünk jelleme, regényes azon pil

lantat és út, midőn távoztunk a svéd földről. — Alig hagyok 

el a kikötő vonalát s érénk a Sund vizébe : fenséges látvány 

környeze bennünket. A két egymással szemközt fekvő város 

partokon elszórt háztömegei, s a kikötő őrtornyainak csil

logó világa, a Sund közepén pihenő vitorlás hajók cso

portja, a tenger élénk, tekintélyes hullámzása, a tiszta ég 

csillagmezeje s a hold ezüst fén>e olly nagyszerű éjjeli 

tájképet alkotának s annyira újat előttünk, hogy elragad-
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tátva a látvány magasztos képe által, búskomor érzelmek

től áthatva bámulok az éjszak Gibraltárját. Két ország 

között tengeren libegett gyönge csónakunk, egy habról má

sikra simulva s engedve vitorlái hatalmának közeiedénk 

nagy sebességgel Dánia felé. Regényes tengeri utunk két 

óráig tárta, midőn a helsingöri vámház előtt partra szál*-

lánk. Csak éjféli két óra után juthatánk fogadóba, hol sze* 

renesénkre tiszta szobát s jó ágyakat találánk. 

Más nap reggel a tengerpartra sieténk, hogy lássuk 

nappal is a Sund fenséges fekvését. A két városka, élénk s 

hajókkal mindig zsúfolt kikötőivel, partos környékeivei 

igen szép képet alkot. He l s ingör Dán-, He l s ingborg 

pedig Svédország részéről őrködik e nevezetes, éjszak kapu

ját képző szoros felett. Mielőtt hajóra szállottunk volna, 

megnézők Hamlet sírját, kinek Shakspeare Örökité meg 

emlékét; a dánok nem követik példáját, mert alig észreve

hető néhány kőlap jelöli hamvai helyét. 

Délnek indulánk Koppenhága felé. Utunk a Sundon 

vezete végig, s kellemes vala, mert a két ország legszebb 

s nevezetesb tartományai képezik a tengerszoros partjait. 

Svéd részről Sehoonen lapálya látszik tömérdek falvai- s 

majorjaival; a dán partot a hires Seeland képezi, melly 

fennséges bükkfaerdői s tömör buja rétjei miatt Zö ldsz i 

gétnek is neveztetik. — Dánia lakosai leginkább mezei 

gazdasággal, főkép pedig marhatcnyésztéssel foglalkodnak, 

lótenyésztése hires az egész föld kerekségén. Öröm fogta 

el keblemet, midőn hosszú idő után virgoncz ménest láttam 
Podmaniczky út. [) 
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legelni újra Seeland berkeiben. A part mellett haladván 

hajónk, láthatók az egyes majorok jól rendezett épületeit, 

a ménesek elkeritett legelőit s aklait. 

Néhány óráig tartó igen kellemes út után látszott 

már a Három Korona erőssége. E vár, melly eddigelé 

daczolt minden elemmel, védi a főváros kikötőjét s a visz-

szavonulő hadi haj ós sereget; ágyúi alatt elhaladva érénk 

Koppenhága nagyszerű, s roppant kövekből rakott kikö

tőjébe , hol az egykor hatalmas s éjszaknak törvényeket 

szabó, most kicsiny s alig észrevehető szigetország fővá

rosa álla szemeink előtt. 



Koppenhága. — Hamburg. 

Az első benyomás, midőn Dánia fővárosa előtt meg
állapodunk, nem kellemes; lapályon terülvén el, kilátást 
nem élvezhetünk; a roppant nagy, hadi hajók számára 
készült, most csaknem egészen üres kikötő pedig, a mulan
dóság jelképeként, szomorú érzelmeket gerjeszt keblünk
ben. — Néhány még meglevő, vitorlátlan hajó vázalakban 
mintegy intésül szolgál azon országok- s birodalmaknak, 
mollyek elbizakodva jelen fenyőkben s nagyságukban, nem 
is gondolják lehetségesnek, hogy ők is illy csekély s leala
csonyító állásra sülyedhetnek valaha, ha valamennyi tettök 
nem alapszik egy-egy jói átgondolt eszmén. Milly nagy 
fontosságú birodalmak voltak egykor a most alig létező 
Uán- és Svédországoki Ha visszagondolunk a történe
tek folyamára, a valaha olly hatalmas Spanyolország s 
Portugallia mivé lőn 7 — Î jsz&k a fegyverek, dél az arany 
teljhatalmában bizva semmisült meg! 

Koppenhága főbb része Se elán d-, az egész városnak 
szinte egy harmada p@dig az Amager-szigeten épült; a 

9* 
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két sziget közötti tengerszoros képezi a biztos és nagyszerű 

kikötőt, mellyből a lerakodandó kereskedelmi hajók csator

nákon a város belsejébe nyomulhatnak. A kikötő torkola

tát részint a Seeland- és Amager-szigeten épült erődék, 

részint a Sund vizei által körülövedzett Három Korona 

ágyutelep födik. — Lakosai száma 119,500, kik mind 

dánok; s m'nthogy Koppenhága nem csak fo , hanem nagy 

összeköttetésű kereskedelmi város egyszersmind, leginkább 

ez utóbbi iparágnak szentelik tetterejöket. 

Belalkatának egyik fő jellemvonása , hogy külvárosai 

nincsenek; minek oka véleményem szerint az egészet körül

futó erődékben fekszik. Szűkké válván a régi eredeti város, 

nem a falakon kivül, hanem belül a még meglevő üres 

helyeken s tereken épitkeztek, minek a városra nézve ismét 

azonszépitészeti követkeménye Ion, hogy az egészen kiépült. 

Utezái, kivéve a seelandi város déli részét, mind egyene

sek s tágasak; térek nagy számmal hagyvák; néhány kert 

s az erődék fasorai kellemes sétatér eket képeznek a város 

közelében. Fény vagy pazarlás által feltűnő épülete kevés 

van, de az egésznek jelleme mind a mellett nagyszerű; 

mert a város középpontját képező tágas Király-téren s az 

abból kiinduló utczákban nagy élénkség s forgalom ural

kodik. E tér az egésznek legszebb része egyszersmind. 

Van itt két nagyszerű fogadó, mellyek épületei ezelőtt nagy 

űri paloták voltak. Itt a szinház, a charlottcnburgi kir. kas

tély, füvészkert, katonai főtanoda s a főőrség, mellynek 

közepét V. Keresztély ólomból öntött roppant nagyságú 
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lovagszobra díszesiti. A kényelmes járda s fényes boltok 

itt gyűjtik egybe a város lakosait s teszik nem csak nagy

szerű, de látogatott s kellemes helyivé is. 

Az innen dél felé kiinduló, Clirist iansborglioz 

vezető Oster-Gade a városnak legélénkebb utczája. A 

Király-térét keresztülmetszi a G o t h e n - G a d e , melly a 

kikötőnél eredvén s egyenes vonalban a nyugati erődékig 

terjedvén, a várost éjszaki s déli részre osztja. Ez leg

hosszabb s fényesebb utczája Koppenhágának; de boltok 

s raktárak hiánya miatt koránsem olly élénk, mint az 

Oster-Gade. 

A város éjszaki részébe indulva, Frigyes-térére 

érünk, mellyet négy egyenlő nagyságú, ujabb olasz ízlés 

szerint épült palota képez; közepett V. Frigyes király 

bronzból öntött harminczhat lábnyi lovagszobra van felál

lítva. A palotákban a királyi család lakik. Kár hogy ré

szint nincsenek kiépítve, s a tér kövezetére több gondot 

s költséget nem fordítanak. E hely nem annyira fényes

sége vagy nagysága, mint inkább gömbölydedsége által 

tűnik fel. Ugy látszik, mintha egy palota övedzné az egészet. 

Első sétám alkalmával nagyon faragatlan s goromba 

embereknek tartam a dánokat, az élénkebb utczákban sok

szor igen kellemetlenül ütközvén össze a velem szemközt 

jövőkkel, kik mosolyogva s bocsánatot sem kérve haladtak 

tovább. Elejénte nem szólék, de végre biz én kifakadok. 

Ezt látva bérszolgánk, leesillapítá haragos kedélyemet, 

megmagyarázván azon eredeti szokást, mellynél fogva itt 
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azok, kiknek a kocsiút jobb kéz felől esik, nem kényte

lenek kitérni. Ez a fogatokra nézve ezélszerü , de egye

sekre alkalmazva nagyon kellemetlen szokásnak tartom, 

mert még sétálni sem tudunk gondtalanul. 

Nevetséges színben tűnnek föl a dán katonák. Egyen-

ruhájok, sőt kö'pönyegök is veres posztéból készitvék j 

az őrházak, mellyek előtt állanak, szinte azon színre 

festvék, távolról tekintve óriási rákokat vélünk látni ben-

nők. A hadseregnél- divatozó fegy nem igen lehet túlszi-

gorú , mert a legénység külseje hanyagnak , öltözete fen-* 

detlennek látszik; az őrök pedig minden tartózkodás nél-1 

kül beszélgetésbe ereszködnek a mellettök elvonuló pol j 

gár ismerőseikkel. 

Az épitvények közt legkitűnőbb kül-, mint belbecsre 

nézve is Christiansborg a város déli részében a főcsatorna 

mellett. Az egész, valóban nagyszerű épület hosszas négy

szöget képez , éjszak felé eső oldala a csatornára merengő 

foarezot alkotja; déli oldalához fél körben épitvék a ki

rályi fényes istállók , a kitünŐleg szép lovarda , s egy kis 

udvari színház ; a XVIII. század Ízlése szerint oszlopza-

tok s faragványok által ékesítve , inkább komor 1 tekinté

lyes , mintsem kellemes benyomást idéz elé. Belső ter

meit már régóta nem lakja a kir. család; mindemellett 

most is nagyon üdvös czélra szentelvék, mert nemzeti 

múzeumul használtatik. 

A gyűjtemények között legérdekesebb Thornwaldsen 
részint eredeti, részint mintákban meglevő műveinek kü-
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lön egészet alkotó múzeuma. E művek itteni elhelyhezése 

csak ideiglenes , mert rövid idő múlva végkép elkészü-

lendvén az e nagy hirű szobrász faragványainak szánt 

nagyszerű épület, akkor ott egyesítve s rendszerezve fog-

juk bámulhatni e megbecsülhetlen kincseket. — A dom

borművek (relief-ek) között ott van a világhirü Nagy Sán

dor diadalmenete. Kár hogy e kitűnő munkánál az ember 

nem élvezheti eléggé a műgyönyört mostani czélszcrűtlen, 

világosságot nélkülöző fölállítása miatt. Valamennyi ott 

levő szobor között legjobban tetszett nekem azon csopor

tozat, melly Psychét ábrázolja, midőn kis Ámorok alak

jában szerelmet osztogat; a fiatalkor örömmel s indulato

san ragadja meg, az érettebb ifjúság élvezve tartja karjai 

között, a hanyatló kornak hátán ül , a vénség kezei közöl 

kiszabadul s elröpül. Mi fenséges gondolat, milly szép 

költészet! — A kivitelt tekintve, e mű tökéletes nem csak 

az arcz- s indulat-kifejezések, de az itt annyira nehéz 

testállásokra nézve is. — Csodálkozásra gerjeszt Thorn-

waldscn faragványainak nagy száma , ki élte utolsó nap

jában épen olly szorgalmasan dolgozék, mint fiatal évei

ben. Halála is művészi volt, mert hetven éves korában 

1844. a színházban múlt ki egy új opera nyitánya alatt. 

A többi termekben felállított könyvtár főkép nagy

sága miatt feltűnő , áll az 467,000 kötetből; leggazdagabb 

s érdekesb része az indus s középkori kéziratok. Midőn e 

rendkívüli szorgalommal írt munkákat nézdeljük, meilyek-

nek egyes kötetei annyi fáradságba kerültek , mint most 
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Ötven űj munkának nyomtatása: akkor látjuk át, mitíy 

rendkívüli, s az emberiség életére nézve milly fontos talál

mány a Guttenbergé; más részről e munkák tiszteletre 

gerjesztnek bennünket azok iránt, kik a durvaság s buta

ság korában a tudományosság akkor még egyetlen ágának 

szentelek egész jj]tömeti- — E nagyszerű könyvtár mellett 

vannak olvasd szobák, mellyek bizonyos órákban nyitvák 

mindenki számára. 

A régiség-gyűjtemények korszakilag rendezvék; leg-

nevezetesbek a Dániában talált példányok. Az ősidőkből 

származó , midőn nem ismerek még az érez eket, kőből 

faragott szerszámok nagyon érdekesek. Igen nagy ügyes

séggel faragvák e fegyverek, kések, buzogányok y melly 

utóbbiak tökéletes hasonmásai a hazánkban még most is 

átalánosan divatozó vasfokosoknak. Említésre méltók még 

az őskorból megmaradt pajzsok s hadikürtök. — A IV. s 

V. századbeli arany s ezüst ékszerek valamint belértékre 

úgy technikai ügyességre nézve, is becsesek; egy harmad

fél font sulyű karpereezet láttam, mellynek lánczolata olly 

szépen van készítve, hogy most is alig láthatni ennél szeb

bet s izlésteljesbet. A középkori példányok nem feltűnők 

annyira, mert majd minden múzeumban s gyűjteményben 

láthatni hasonlókat, sőt szebbeket is. 

A képtár tíz teremben van fölaggatva, mellyét Ru

bens s a német-alföldi tanoda néhány nevezetesb müvei 

ékesitnek 5 egészben véve , nem nagy belbecscsel bír. Kü

lönös itt azon szokás , hogy a képtár ünnepnapok közben 
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sétányul használtatik. A mesterlegények, iparözők művé

szi arczkifejczéssel bámulgatják a tömérdek föstvényt, s 

világért sem hagyják el a termeket kiszabott időpont előtt? 

csak az őrök intései birják távozásra a fel- alájáró töme

get. Megvallom, e szokás nekem nagyon tetszett; mert 

igy legalább csak estére marad a dorbézolás; más részről 

pedig becsületére válik az államnak, ha egyetemességre 

bír hatolni a szép s művészeti iránti tisztelet. — Csodála

tos hogy a képtár nagy számú látogatói között kevés nőt 

találtam, fiatalt épen nem. 

R o s e n b o r g , a város nyugati részében levő ki

rályi mulatólak, nem annyira nagysága s fényessége, mint 

csinos és regényes külseje által tűnik föl; gothikus , "Wal-

ter-Scott modora szerint épült néhány tornya , ívablakai s 

kapui különösen szemkecsegtetők; külseje, minthogy a 

téglák vakolatlanul hagyvák , veres szinű; a tornyok s a 

főépület tetoje fekete vaspléh. E szinvegyület az egészet 

környező angol-kert zöldjével nagyon kellemes tájképet 

alkot. — Belsejét IV. Keresztély óta, ki alkotója e palotá

nak, nem lakják , hanem az elhunyt uralkodók megmaradt 

s általok használtatni szokott ruhák, fegyverek, rendke

resztek s egyéb csekélységek gyűjteményének szentelik. 

Érdekes különösen azért, mert a különféle s annyiszor 

változó divatok történetét ábrázolja. A néző kénytelen 

megvallani, hogy mostani öltönyeink valamint szépségre 

úgy kényelemre nézve is nagyon hátra vannak; a régieb

bek köntösei, igaz , sokkal költségesebbek a mostaniaknál. 
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de szebbek , kényelmeshek , tartósabbak , s legalább némi 

költői jellemmel birtak; ez nem csak a polgári de katonai 

viseletre is alkalmazható - — E gyűjtemény egyik neveze

tessége . egy tyaktojás nagysága aqua-marina, e kő nem

ben legtisztább s nagyobb példány egész világon , mint 

mondják. A termek egyikében látható, különös szorga

lommal s költséggel szefzett, s nagyon ügyesen és tudo

mányosan rendezett pénzgyüjtemény, hol meg van nem

zetünk pénzei legújabb példánya is. a magyar orvosok s 

természetvizsgálók gyűlésének emlékére vert emlékpénz. 

Alig hihető , milly tömérdek öszvegekbe kerül valamelly 

ehhez hasonló terjedelmű gyűjtemény, kivált ha eredeti s 

ritka pénz megszerzésére nem kiméitetik a költség. — A 

kastélyt keritő angol-kert csinosan van rendezve s nagyon 

tisztán tartva, különösen azért kellemes, mert a közönség 

hasznára levén szánva, a város majdnem legélénkebb ré

szében bármikor szárazon sétálhatunk a bükkfák hüsében! 

S#k gyűjtemény szemlélgetése rám nézve mindig fá

rasztó. Rosenborgot elhagyva, a várost keritő fasorozaton 

végig haladva, fogadónkba menénk , hogy kipihenjük ma

gunkat, mert nagyszerű műélvezet \ára reánk még ez 

estve a kir. színházban. Ugyanis először lépé föl éjszak 

csalogánya, L i n d J e n n y az E z r e d - l e á n y á b a n ; 

mi pedig nem hallván e híres énekesnőt, természetesen alig 

várók a pillanatot, mellyben megnyílik Thalia csarnoka. 

Ebéd után szivarra gyújtva kirándulánk a Király

térre , hol roppant néptömeg hullámzók már , mindannyian 
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& színház kinyitását lesve. Mondhatom, egy ütközettel föl

értek mindazon veszélyek, mellyeknek kitéve juthatánk 

tizennégy talléros üléseinkbe , tnert mint mindenütt. úgy 

itt i s , illy előadások alkalmával szemtelen uzsoíáskodást 

tiznek a belépti jegyekkel. — Két angol hölgy ült, mellet

tem , kik, mindamellett hogy a szorongás és hőség iszonyú 

volt, nem igen veszték el jó kedvöket, mert mindig ne

vetgéltek , fecsegtek s énekeltek. Nagyon feltűnt előttök 

azon barbár nyelv, mellyen társamhoz szólottam* s hoz

zám fordulva minden tartózkodás nélkül azt kérdezek : mi 

nemzet fiai vagyunk? Felelvén kérdésökre, ránk nézve 

azon igen hízelgő hirrel lepének meg, hogy ők rövid idő 

múlva Magyarországot is be kívánják utazni. — A szín

ház közép nagyságú s minden pompa s fény nélküli; a vi

lágítás elég fényes, csak hogy itt is meg van azon már 

Stockholmban említett kellemetlen szokás a főcsillár eltű

nésére nézve. 

Lind Jenny sokáig nem akarta játszani az Ezred-leá

nyát, mert nem tartá eléggé nagyszerű szerepnek; annál 

inkább érdekes volt a mai eléadás; figyelemmel várók a 

nyitányt. Lind itt is elragada mindenkit éneke s játékával; 

hangja épen nem erős, de különösen kellemes, iskolája 

tökéletes, játéka szerény s olly hatályos, millyet ritkán

találhatni énekesnőknél. Mind a mellett hogy nem tartozik 

a szép hölgyek sorába. külsejében mégis bizonyos ked-

veltetés van . melly annyira kellemessé teszi alakját, hogy 

feltűnő szépségű hölgyet látunk benne. Későbben többször 
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volt szerencsém hallani őt; legjobban tetszett az A1 v a-

j á r ó b a n s Ezred leányában, melly szerepek vélemé

nyem szerint leginkább Összeférnek jellemével, éneke s 

játéka könnyüségével. A vele ugyan azon daljátékban mű

ködő művészek igen szorgalmasan éneklék szakmájikat, 

űgy hogy az egész operát jól adottnak lehete mondani; 

mindenki elégülten s a hallottak által elragadtatva vett 

búcsút a tulságig zsúfolt színháztól. J 

Jelen korszakban mi nagy Inkra hágott a művészet 

iránti lelkesedés , annak feltűnő példáját láttam Koppen

hágában. A holnapi, jótékony czélra rendezett zeneeléa-

dásra, mellyben Lind néhányszor fog énekelni, már ma 

estve lesik a jókor reggel kinyitandó pénztárt. Láttam 

többeket, kik színházi eléadás után estelizve , éjfél után 

a pénztárhoz siettek, s ott várak be a reggelt hogy jegye

ket kaphassanak;— mert mind a mellett, hogy több ezer 

fog kiadatni, még is féltek, miszerint könnyen hely nél

kül maradnak. Illyeneket látva csodálkoznunk kell azon 

mindig jajveszéklő , roszat hirdető s gyanúsító embereken, 

kik sopánkodva örökké azt irkálják, hogy mostani korban 

a gőzerőművek és gyárak füstölgő kéményei megsemmítik 

az élet minden költőiséget. Igaz ugyan hogy a költőiség 

most egészen más irányt vett, mint a középkor mohos 

éveiben; mert nem csupán chatelaine-k elrablásában s tour-

rűer-ok rendezésében találja képzelő tehetsége hatáskörét. 

A dánok fővárosában látott szentegyházak közöl a 

notredame-i foglalja el az első helyet. Ennek külseje ke-
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vesét igéro , egészen kopasz , minden fény s ék nélküli; 

belseje valamint szépségre, úgy mübecsre nézve is Európa 

legnevezetesb templomai közé sorolható. Belső hosszas 

kúpja harminezkét gömbölyű karcsú oszlopon nyugszik, 

ezeken felül két emeletes karzat fut körül; ablakai nincse

nek , a világosság felülről tágas, üveggel fedeít nyilasokon 

terjed. Az ajtóval szemközt van a főoltár az egész igen 

egyszerű, tiszta fejér; a karzatok s padok karfái bronzból 

öntvék. E szentegyházban állítvák fel Thornwaldsen majd

nem legkitűnőbb müvei, a főoltár előtt Krisztus urunk s 

egy térdeplő angyal; az oszlopzat alatt jobbra s balra a 

tizenkét apostol fejér márvány szobrait látjuk; ezeken kí

vül még néhány domborművek diszítik. Krisztus képiben 

mesterileg van kifejezve jellemének szelídsége s azon tett

erő , melly egyedül képesít nagy dolgok végbevitelére. 

Mint nagy termetű izmos férfi, kis fejjel s különös finom 

olasz modor szerint metszett képvonásokkal van ábrá

zolva; testállása szabad s minden fesz nélküli, két karját 

előre nyújtva, mintegy magához látszik híni a körötte ál

lókat. Fenséges szobor az oltár előtt térdeplő angyal ; 

jobbját a Megváltó felé nyújtja, a lelkesedés és szelíd 

megadás kifejezései kitűnők; a test egyes részeinek mes

teri kivitele mindent felülmúl, mit eddig e nemben láttam, 

különösen a szárnyak s a vállaira lehulló hajfürtök fino

man s nagy szorgalommal faragvák. E két szobor nagyszerű 

s magasztos oltárt képez ; alig képzelhetünk szebb s elra

gadóbb csoportozatot 
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Az apostolok között arczkifejezésre nézve legtöké

letesebb János; Pál, ki jobb kezét égnek emeli, szinte 

kitűnő, mennyiben a kar s az azt körülfutó köpenyredők, 

természetesen lágy s fesztelen jellemüek; átalában bámu

latot gerjesztő szorgalmat s költői ihletet találunk a farag-

ványokban. A domborművek között legtöbb műbecscsel 

bír a főajtő fölötti, meJUy sz. Jánost ábrázolja, midőn a 

kietlenben szónokol; a csoportozat egészben s részletesen 

ekintve, mesteri. Legszebb a szónoktői jobbra álló ifja 

és hölgy, kinek háta mögött kis ím figyel a beszédre: a 

csodálkozás s megadás érzelmei az arczokon igéző^ermé-

szetességgel találvák. Helyes oknál fogva büszke minden 

dán , művész honfiára! Ujabb időben alig találunk termé

kenyebb lángelmüségre mint Thornwaldsené; hisz maga a 

notre-dame-i egyház ékítése fele életét veszi igénybe egy 

embernek; pedig ez mi parányi része munkáinak. 

Fölmenvén a szentegyház tornyába, szép kilátásban 

gyonyorködénk. Az alattunk elterülő város tömött házso

rai , tágas téréi, zöld kertéi s az erődék fasorainak lán-

czolata, a kikötő árboczerdeje, s ezentúl a végtelenig 

terjedő sík tenger élénk tájképet alkotnak. A város kör

nyékét jól mívelt kertek, a földeket vidám tekintetű csinos 

falvak kerítik. 

A szentháromság egyháza régi goth izlés szerint 

épült; hoszszas, keskeny ívablakai nagyon emelik kül-

szépségét. Legnevezetesb része világhírű gömbölyű tor

nya, mellynek üregében a felkanyarodó feljárás annyira 
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tágas, hogy Péter ezár négy lovas hintóval hajtott fel 
abba, és a sima födelén megfordulva jött le ismét; de épen 
e torony idomtalan magassága s környezete nagyon csök
kenti a különben érdekes épitmény becsét; mert tekintve 
az egésznek modorát, nem gömbölyű váralakú, hanem szög
letes nyúlánk goth tornyot kellett volna hozzá ragasztani. 
Itt is felötlik az, hogy azon épitvények, mellyek nem 
egyszerre készültek, külön részeikben külön korszakok 
jellemével birnak, mi a művész ügyetlenségére s a kor 
barbarismusára mutat. Minden épitvény csak akkor töké
letes , ha alapul választott jelleme mind végig ugyanaz 
maiad. E nemben a legtökéletesb müvek egyike a milanói 
székes-egyház; mert ott azon czikornya, mellyet a mos
tani évtizedben faragtak, épen ollyan, mint a templom 
hátrészében látható, századokkal ezelőtt készült ékit-
vények. 

Legújabb középülete a fővárosnak Thornwaldsen mú
zeuma Christiansborg szomszédságában a főcsatorna mel
lett. Ennek külseje égyptomi modorú, nem feltünőleg 
nagy, szélességéhez képest kevéssé alacsony; kétrendbeli 
ablaksor futja körül; külszine sötétsárga és kék , az ajtók 
barnák. Belseje gömbölyű udvart képez; e hely a művész 
síremlékének van szentelve. Ezen udvart kerítő csarnok
ban fog felállíttatni a fővárosban létező minden müve s az 
Európában el&zórtak gipszmintái. A csarnok kúpja lazúr-
kék falai sötétbarnák, a falakra tömérdek csillag, virág
koszorúk s más mindenféle jellemű képecskék vannak 
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festve ; az ajtók zöldek. Az épület kül- s belrendezése el

len kifogásom nem volna; nem is tudom megítélni: vájjon 

művészeti tekintetben tökéletes-e; de a színezés minden 

esetre éktelen. A barna vagy sötétkék színezést fel tudom 

fogni, mert ezen alapon a fehér márvány faragványok job

ban kivehetők; de a tömérdek izlés* nélküli ékitvényt, a 

zöld ajtókat s az egész épület külszinezetét épen nem 

hagyhatom helyben. Mind ezek olly kellemetlenül hatot

tak reám, hogy azt képzelem, miszerint ha valamelly 

orosz paraszt százezrek birtokába jutna váratlanul s kas

télyt akarna építni, ezt választaná mintául, annyira szláv 

Ízlésűnek tartom e kellemetlen tarkaságot. 

Koppenhágában töltött napjaink gyorsan s vígan 

folytak; sok szemlélni valónk volt; estvéinket színházban 

töltők s társaságunk tetemesen szaporodott, mert itt tar

tózkodásunk közben három magyar pajtásunk érkezett. 

Képzelhető hogy nem a legcsendesebben mulatánk. Igen 

jő fogadónkban a Hotel Royalban úgy éltünk, mintha az 

egész épület a mienk volt volna; különösen ebédeink víg-

jeilemüek valának. Csak a miatt sopánkodánk hogy nincs 

zenénk. Meg kell vallani, hogy e tekintetben a mi czigány 

zenészeinknek sehol sem találhatni párját. Milly kellemetes 

az hazánkban, hogy akárhová érünk, néhány magyar nóta 

búskomor vagy víg hangjai feledtetik velünk a nap gondjait. 

A lovardában rendezett monstre concert e nembeli 

általam eddig látott eléadások legnagyszerűbbéi közé tar

tozóit: r>000 ember volt együtt s mindamellett mindenki 
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kényelmesen s minden szorulás nélkül ülőhelyéről hall
gathatta L i n d fenséges éneklését. Az nap legjobban tet
szettek svéd nemzeti dalai. E nyelv az ő ajkain sokkal 
szebb; az egyszerű dalok költőiséget pedig szerfölött 
emeli modora s éneklése. A nagy lelkesedés és javallat 
daczára is eléadás végével csak egyszer hívák k i ; nálunk 
legalább húszszor kellett volna megjelennie. Ezt gondolva, 
meg is kisértők korteskedésben gyakorolt hangjaink által 
még egyszer fölizgatni a tömeget. Mind hiába, a dánokat 
lehetlen vala megtántorítanunk — piszegtek. 

Estve a színházban igen érdekes- s fényesen rende
zett balétot — Rafaelt — láttuk. A diszítvények, öltöze
tek csinosak, a tánczosnők szépek, ügyesek, az egésznek 
kivitele pedig összevágó volt. Amint hallom, a balét az 
uralkodó király fő s legkedvesebb mulatságai közé tartoz
ván , sokat költ efféle eléadásokra, mellyeket itt nagyon 
bajos rendezni, a színpad nem levén elég téres nagyszámú 
tánczszcmélyzet számára. Páholyokban s zártszékekben 
sok embert láttam, de kevés feltűnő vagy csinos arczot; 
nőket sokkal csekélyebb számmal mint Stockholmban, s 
koránsem olly szépeket. Köz helyen leginkább kiismer
hető a népek jelleme. A dánok külsejökre nem szépek, 
de nagyon szíves és csöndes emberek; nemzetiségűket na
gyon tisztelik és büszkék. Űgy látszik, a németek irányá
ban szerfölött türelmetlenek. 

Az Amager szigeten levő épületek között legneveze-
tcsb a Börze. Ő-német modora a hollandok divatjára em-

Podmaniczliy út. ÍO 
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iék'ú/Att: nagy hosszas négyszöget képző, négy egymás 
fölött álló sorban kis ablakok futják körül; délnek néző 
arczát szerfölött magas, kitünőleg karcsú esigaalaku to
rony ékesíti. Körében nagy élénkség, forgalom uralkodik ; 
mert a legszélesebb csatornák egyike itt érvén be a vá
rosba, sok hajó rakodik fel és ki. Belseje az idegenre 
nézve különösen érdekes , mert bazárjában csupán dánföl
dön készült vagy termesztett iparczikkek s termékek árui
tatnak. Ránk nézve ezek látása akkor kétszeresen érdekes 
volt, mert hazánkban épen azon évben keletkezek a véd
egylet. Alig képzelhető , mennyire feltűnt külföldön a ma
gyarhoni műipar fellobbanása; mindenki kérdezkodék az 
egylet szabályai, sukere felől, s csodálkozva bámulák 
gácsi posztó és pesti bársonyból készült köntösimet. Te
kintve a Dániában létező csekély fényűzést, s a leginkább 
kiterjedt mezei gazdaságot, a gyáripar nem nagy; néhány 
bőr-, papír-, durva posztó-, dohány-, pálinka-gyár, de 
különösen finom s az egész világba szétküldetni szokott 
keztyuk gyárai vannak. Legnagyobb iparág nálok a vá-
szonkészités , különösen a vitorla vászoné , melly azonban 
inkább csak otthon a földmívesek lakaiban kézimunka 
gyanánt, mint nagyszerű gyárakban űzetik. Nyers anya
gokra nézve Dánia tetemes kivitellel bír, névszerint mag-
lermékek- s marhatenyésztésre nézve ; küikeresködése, kü
lönösen a gyarmatokkali, átalában nevezetes, ámbár nem 
olly virágzó , millyeu a franczia háború előtt volt / 

Koppenhága belalkatára nézve sokkal migyobbszeru, 
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mint Stockholm; fekvése , környéke azonban nem is ha
sonlítható a szigetvároséhoz; az idegenre nézve pedig, 
mindamellett hogy gyűjtemények- s műkincsekben szerfö
lött gazdag, nem olly mulattató , mert a köz elet benne 
kevésbbe" kifejlett, s már nem eredeti annyira. — Utczái 
csinosan s tisztán tartvák, a világítás elég jó ; bérkocsija 
nagyon kevés , mire alig is van szükség; mert a város, 
lakosai tetemes száma mellett i s , nagyon csekély tért 
foglal el. 

Éjszaki utazásom közben megismerkedem némileg az 
orosz, svéd és dán nyelvvel, a mennyiben színházakban, 
hirdetmények s ujságlapokból tanulhattam valami csekély
séget. E három nyelv között legkellemesb hangzású a 
svéd, s irodalmi tekintetben, azt hiszem, legmíveltebb. 
Örülök, midőn biztosan erősíthetem, hogy mindhárom 
nyelv szövegében sokkal több idegen — különösen fran-
czia — szót használnak, mint a magyarban. Ha meggon
doljuk , milly rövid idő óta fordíttatik több gond nemzeti 
nyelvünk kiképzésére: át kell látnunk, hogy az nagy bel
becscsel, erővel s hajlékonysággal bír; különben alig vol
nánk képesek mellőzni s nélkülözni annyira minden ide
gen hangzású szót vagy kifejezést. 

Október 22. délután száliánk hajóra, mellyen Kiél felé 
indulva elhagyók az éjszaki országokat, németföldre lépen-
dők ismét. Velünk ugyanazon hajón utazék Lind Jenny is, 
kinek köszönhetjük, hogy indulásunk diadalmenethez ha-
sonlíta. A köröttünk állott hajók árboczerdeje s tarka lo-

10* 
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bőgői, a tengerparton több ezernyi számmal csoportosult 
s a híres énekesnőnek búcsúszavakat kiáltozó néptömeg 
nagyon élénk jelenetet alkotának. Gőzösünk ágyúdörgés s 
a nép rivalgásai kíséretében hagyta el Koppenhága kikö
tőjét. A parton maradtak közöl sokan akartak volna jőni 
velünk, annyira túlzott volt akkor az uralkodó Lind-láz. 

Kiérvén a sík tengerre , szét kezdek tekinteni. Alig 
lépvén néhányat, e szavak üték meg fülemet *• „I hab me's 
a mai in Kopf g'setzt ganz Európa z sehn, und da reis i 
halt herum.u Hátra fordulván, egy nagy szakálu s göndör 
hajú fiatal embert pillantok meg, ki egy mellette ülő ko
mor dán úri emberhez intózé a mondottakat. Külsejét te
kintve , München egyik serdülő művészének, de beszéd
módjából Ítélve , másnak alig tarthatám mint bécsinek. 
Megismerködvén vele , megtudám tőle , hogy festesz. Na
gyon panaszkodék, hogy az osztrák kormány nem pártolja 
eléggé a művészetet, mitsem tesz a fiatal lángelmék ki
képzésére , minél fogva ő kénytelen bejárni a nagy vilá
got hogy tanulhasson. Megvallom: nagyon furcsán hang
zik festészek, szóval művészek szájából a bécsi szóejtés, 
valami rendkívüli prózai van e kuszált, elharapott szók
ban. Nem folytatók sokáig cserebeszédünket, mert a zaj-
longó tenger szétoszlatá az egész társaságot. Gőzösünk na
gyon kényelmes vala; egy év előtt vette a kormány angol 
társaságtól; fő kellemei jó kandalló , könyvtár s igen téres 
ebédlő valának, hol egybegyülének az egészségesek, kik 
közé , hála az égnek! most már én is tartozám. — A szín-
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"házban látott két angol hölgy szinte velünk utazék. Cso
dálkoztak, hogy Lind Jenny nem énekel néhány dalt ked-
vökért, miután erre őt kisérő tisztelői megkérték volna; 
mi ezt igen természetesnek találók, mert nem minden 
hölgy bír Albion idegzetével. Pedig hogy szélvész köze
pett valaki Norma szerepében lépjen föl, erre minden 
esetre edzett idegek kívántatnak. — 

Az éj \égét szakasztá minden fecsegésnek, s csak a 
szélvész zúgása háboritá a köröttünk uralkodó csöndet. 
Kandallónkhoz ülve, szabad szárnyalást engedek gondo
latimnak. Az utóbbi hónapokban látottak újultak meg el
mémben , taglalhatva s fölélesztve mindazokat, mulaték, 
mignem elszenderülvén, az otthoniak képei élénkítek ál
maimat. 

23-kán dél tájban a kiéli kikötőbe érénk. Kiszállván, 
legott az indóházhoz sieténk, hogy a rövid idő múlva el
robogandó vonattal még az nap Altonába s Hamburgba 
röpülhessünk. Hónapok óta csaknem mindig vízen uta-
zánk; ezentúl a tenger s tavak nyugtalan habjait vassínek, 
s mitől még inkább tartok mint az oczeán hullámzásaitól, 
német gyorskocsik pótolandják. 

Hamburg fekvésénél s viszonyainál fogva világváros; 
mert minden földrészből gyűlnek ott össze hajók, s azo
kon számtalan idegen ; a nagy német birodalom külkeres-
ködése pedig egészen arra vette útját. Tagadhatlan hogy 
kivéve Bécset, Hamburg az egyesült német államok leg-
nagyobbszerű városa. 167,000 lakosa jobbára mind ke-
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reskodést üz; itt henye embert nem látunk. A jovedélmes 

munka következtében többnyire mindenki jókedvű s egész

séges ; alig van város, mellynek nagyságához képest ke

vesebb szegényei vannak. A fényűzés, a számos dűsdaz-

dag kereskedő családok miatt, nagy; a kényelem- s élve

zetnek minden neme ki van fejtve itt. 

Belseje, úgy látszik, két arczot — komort s vidort 

— mutat; az elsőt a tűzvész által megkímélt füstös, izlés 

nélküli házak , szűk rendetlen utezák és piaczok, a máso

dikat a legújabb modor szerint mintegy varázshatalom ál

tal fölépített része képezik. Alig lehet fényesebb pontot 

képzelni, mint a millyen a z A l s t e r - B a s i n s a J u n g -

f e r n s t i e g . A tó alakja négyszögű, csöndes, sima tük

rét tömérdek hattyú és csinos csolnakok élénkítik. Három 

oldalról nagyobb részint goth izlés szerint épült házsorok 

veszik körűi, mellyek között a rendkívüli nagyságú , pa

zarul s fénynyel rendezött világhírű vendéglők tűnnek föl 

leginkább mint paloták. A házsorok előtt a tó partját 

övedző fasor árnyékos sétatért képez; az Alster-Basin éj

szaki vagy inkább negyedik oldalát gát keríti, melly an

gol-kert modora szerint fákkal van beültetve. Az ott levő 

nagyszerű kioszk előtt pihenve , felséges kilátás nyílik a 

tóra, s a város itt leirt legélénkebb s fényesebb részére. 

A mi Pétervárott a Nevsky-prospect, Parisban a boule-

vardok, Berlinben a hársfák , az itt a Jungfernstieg , gyül-

helye minden szépnek, pihenőnek vagy henyének, szóval 

a legmulatságosabb s legszebb sétatérek egyike. A már 
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számtalan év óta jó hírben álló, most egészen újra s pom

pásan fölépült Streit hoteljében lakván, ablakainkból fen

séges kilátásunk volt a Juflgfernstiegre , tóra, a szemközt 

levő angol kertre , s az alattunk csoportosan elhaladó kö

zönségre és fogatokra, mellyek itt már egészen angol mo

dor szerint állitvák egybe. 

Ebéd közben Európa majdnem minden nyelvén folyt 

a beszéd : angol, franczia , spanyol, portugál, olasz s né

met egymást válta fel. Érdekes volt figyelemmel kisérni 

egyes fajok arczkifejezéseit s a beszéd hangzatát. Legin

kább megtarták eredetiségüket, a mindent kiegyenlítő 

ujabb kori mívelődés daczára, az angolok és spanyolok. 

Az idegen nevezetességeket felkaroló, de mégis önhittség-

ségtől helyes oknál fogva áthatott Albiori, s a régi dicső

ségére büszke nemesi gogben felfuvalkodott pyraeneusi 

félsziget fiait első látásra könnyű kiszemelni a többiek 

közöl. Legközösebb s elvegyült a németek jelleme, mi 

nézetem szerint onnan származik, mert hazájok kiterje

dése s az innen keletkező különböző égaljak befolyása éj

szak népeit egészen más alakban tünteti föl, mint a Rajna 

vagy a déli tartományokét, szóval bizonyos , általánosan 

bélyegző jellege (typusa) nincs e nemzetnek, miből követ-

köztetni lehet tán azon feltűnő sajátságukat, hogy minde

nütt otthonosok. 

A várost övedzo boulevardok fasorai, helyenként az 

Elbára nyiló valóban fenséges kilátással , a város fő kelle-

ímei közé tartoznak. Az Fiba folyama itt tetemes széles-
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ségü, a rajta libegő vitorlás hajók, s az elágazása által 

képzett szigetek festészi változékonyságot idéznek elé. 

Különösen nagyszerű e tájkép , mert a boulevardok dom

bokon levén, a folyam képe alattok terül el. 

Külső fény által feltűnő palotája vagy középülete 

alig van a városnak; annál nagyobb számmal láthatok a 

divatszerüleg rendezett kényelmes magánlakok. Legneve-

zetesb épülete pedig a Börze, mert kereskedelmi összeköt

tetéseinél fogva ez azon pont, mellyből sugárként terjed 

élet és halál, gazdagság vagy szegénység, jó kedv vagy 

kétségbe-esés. — Belső roppant nagyságú terme körülfutó 

oszlopokon nyugszik. E helyt egybegyűlve láthatni min

den nap a város főembereit, kik nyugodtan szivarozva 

várják Merkúr adományait vagy kárhozatot hozó vészcsa

pásait. Az épületben van a bank, biztosító intézet; könyv

tár , olvasó szobák a világ minden hírlapjával, s igen jó 

vendéglő , szóval minden , mi megóvja az ott társalkodók 

lelkét és testét a tespedéstől. 
Mihály-egyháza a régi, de minden érdek nélküli 

épület, magas tornyáról messze kilátás nyílik, alattunk 
terül el a kőszén-füstbe burkolt Hamburg 5 a boulevardok 
fái s azok alatt látható számos szélmalmok képzik az 
egésznek foglalványát, az Elba kanyarodásai költőiséget. 

E városban, hol annyi ember bír , tud s akar mu
latni , különféle vegyületü s jellemű tánczvigalmak adat
nak az év minden szakában 5 egy este hármat látogattam 
meg. Nem a gazdagok termeit , mert azok mindenütt egy-
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öntetüek; hanem a nép vigadalmait kerestem föl, eredeti
séget s fesztelenséget óhajtván szemlélhetni. A r n s P é-
t e r termeiben minden osztály képviselői feltalálhatók ; 
tarka vegyület, mitsem gondolva a szigorú vagy fölületes 
illem vagy szokás kellékivel, mulat és dorbézol itt. Sok
kal érdekesebb a H a m b u r g e r B e r g . E helyen csu
pán hajóslegények mulatnak kedveseikkel. Különös nép, 
durva s faragatlan; de a bátorság s lélekjelenlét jelképe
ként kedves jelenség nekem. Alig hihető, mi tömérdek 
pénzt költenek itt el estvénként. A féltékenység nálok 
annyira megy hogy, ha akárki csak közelítni látszik is a 
velők mulató hölgyekhez, azt bizonyosan megintik, azaz, 
minden tartózkodás nélkül ebrudon kidobják. Épen midőn 
jegyet váltva beakaránk menni, röpüle mintegy karj aink 
közé két, a vendégszeretet rendszabályait túlhágő fiatal 
hős. — E vad mulatságnak ellentéte az Elba-pavillon, hol 
tömérdek mesterember feleségeikkel, lányaikkal s legé
nyeikkel tölti együtt az estvét, szerény zene s néhány po
hár puncs mellett járják egész éjtszaka, egyenlő kimért 
lassú léptekkel a keringőt. Lármát vagy czivakodást nem 
hallani, s táncz közben ; a néző mintegy automatokat lát 
hemzsegni maga körött. Az eredetiségek-szülte ellentétek 
leginkább mulattatók idegenre nézve; népjellemről és szo
kásokról csak illy helyeken szerezhetünk kimerítő fo
galmat. 

Ki nem ismerné Pest utczáin az epert, cseresnyét, 
szőlőt vagy virágokat áruló fiatal falusi leányokat és me-
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nyecskéket? Sokkal szebbek ezeknél a hamburgi V i e r -

lan d e r e k . A város közelében élő falusi nép feltűnő vi

selete s képvonalmai csinossága által. Kék "harisnya, fé

nyes ezipő 7 térdig érő, veresfeketével szegett szoknya, 

világoskék mellény és széles karimáu szalmakalap közön

séges öltözetjök; többnyire virágot, gyümölcsöt vagy 

zöldséget árainak ez éjszaki szavojárdi nők, Alig van a 

városnak valamelly pontja, hol ne találkoznánk e kaczér 

néppel; alig a nappalnak egy órája , mellyben kis virágfü

zért ne vásárolnánk az áruikat olly kellemesen kínálni 

tudd lánykáktél. 

Egy délután kellemes kirándulást tevénk B 1 a n-

k e n s e e nevű faluba, melly az Elba partján fekszik; 

híres a szomszédságában levő dombról, honnan messze 

terjedő kilátást élvezünk a távol fekvő városra, az alattunk 

hajók által élénkített folyamra, s a túlsó parton látszó 

hannoverai lapályra. Különösen szép a Hamburgból ide 

vezető , jó karban tartott űt , melly nek széleit a gazdag 

bankárok nyári lakai s kertjei diszesítik. Az ujabb villák, 

mind goth izlés szerint, pazarlással s fénynyel építvék; a 

kertek angol modor szerint tervezvék, s többnyire az El

bára nyiló kilátással s tájképpel bírnak. 

Hamburgban, mint minden valódi nagy városban, 

igen kellemesen tölthetjük napjainkat, e mellett, az élve

zetek nagyságát tekintve , nem túlságos drágán. — A vá

ros boltjai s raktárai feltűnők nagyszerűségek s az áru-

rzikkek jósába s finomságánál fogva. Anglia minden ipar-
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czikke épen olly könnyen megszerezhető., mint Sina pá
ratlan ügyességgel készített valamennyi készítménye, s 
Amerika vagy a török birodalom legfinomabb szivarja 
vagy dohánya. A száz meg száz hajéval terhelt kikötő 
partján órákig mulattam, a világ minden részéből érkező 
vagy innen induló hajókat nézve , búcsúszavakat vagy az 
érkezőket fogadó Örömrivalgásokat hallgatva. — A város 
belélete rendkívül fesztelen. Szinte jól esett ismét olly 
helyt lehetnem, hol épen nem ügyelnek az emberre , hol 
mindenki kedve s kénye szerint cselekhetik, csak polgár
társát ne nyugtalanítsa, s ne vétsen az illem szabályai 
ellen. 

Október 27-kén indulánk kis gőzösön a hannoverai 
parton fekvő Haarburgba; utunk czélja a Rajna kies völ
gyei s regényes váromladékai levén. 

Azon tartományok, mellyeken ezentúl vezetnek ke
resztül lépteim, annyiszor s olly ügyes tollak által ismeiri 
tetvek meg a magyar közönséggel, hogy czélszerűtíbneJk 
tartom most — az éjszaki birodalmak honunkban ke ĵSs jbbé 
ismeretes szokásai s vidékeiről tett jegyzetim vég^té^el^ 
— búcsút venni olvasóimtól. 



TARTALOM. 

Stettin. Svinemünde. Tengeri út. Riga. RevaL Kronstadt 

Pétervár. Nevszki Prospect 

Péter vár 

Utazás Moszkvába. Moszkva 

St'ockh&lm. Upsala. Danemora 

A svétíkyak. Trollhattan. Gothaborg. 

Ko^e íp iga . Hamburg . . 

A Suiid 

Lap 

1 

27 

56 

80 

109 

131 


